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Iskolából bevásárlóközpontba

Megmozdultak
a havadtőiek

Költözik az oltóközpont

Csodálatos közösségi összefogás tapasztalható Havadtőn annak a családnak a megsegítése érdekében,
amelynek múlt héten kiégett az üzlete.
A falu lakossága összefogott, mindenki segít az erejéhez mérten, és
szépen haladnak a felújítással – adta
hírül egyik közösségi oldalon a havadtői Személy Magdika, aki egyúttal
anyagi segítséget is kér a család számára, pontosabban a munkálatokhoz.

____________4.
Bálint napjától
indul a pörgés

Miklós Anna Zsuzsanna rózsái, gerberái feledtetik a január végi mínusz fokokat. A marosszentkirályi virágüzlet
43 éves tulajdonosa 2018-ban indította el férjével, Miklós Imrével a
közös vállalkozást, igaz, eleinte nem a
tavaszhangulatot árasztó élő növényeken volt a hangsúly.

____________6.
Gyári elektromos
autó a klasszikus
Miniből

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A tervek szerint már a hét végén a Marosvásárhely koronkai határában lévő Shopping City bevásárlóközpontba
költözik a Tudor Vladimirescu iskola sporttermében működő oltóközpont, így a tanintézet diákjai végre visszakapják a tágas tornatermüket, amit azonban sajnos egy
ideig még nem használhatnak, mindaddig, amíg Marosvá-

sárhelyen nem esik 2 ezrelék alá a fertőzöttségi arány.
Ez a tegnap közzétett adatok szerint meghaladta a 17 ezreléket.

Menyhárt Borbála

Ki ne emlékezne Mr. Beanre és a jellegzetes zöld Minijére?! Nagy valószínűséggel mindenki akart magának is
egy olyan járművet, mint amilyennel a
kissé szeleburdi Mr. Bean közlekedik.
Persze, a Mini a későbbiekben is nagy
sikernek örvendett, mind a Cooper,
mind pedig a Countryman modellekkel. De az már egy másik kor. Még a
fiatalok vagy a sportautózás szerelmesei is mosolyogva gondolnak vissza
az ős-Minire. A gyártó pedig most egy
másik réteget is meg szeretne szólítani az oldtimerrel.

____________7.

(Folytatás a 4. oldalon)

Napjaink naplója
Kaáli Nagy Botond
Rohan az idő – mondanánk, ha közhelyekkel élnénk –, még csak
most kezdődött el a hideg idő, jött a borús ősz végeláthatatlan esőivel,
majd a tél, a karácsony, újév, végre egy kis hóesés, és immár – mintha
szempillantás alatt történt volna –, beléptünk a tél utolsó hónapjának
kapuján. Február másodikán, gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének napjában járunk, a hagyomány szerint ekkor, a születését követő
negyvenedik napon mutatták be Jézust a jeruzsálemi templomban, ahol
az idős Simeon a népeket megvilágosító világosságnak nevezte őt,
innen ered a gyertyaszentelés szokása, és vált a gyertya Jézus jelképeként az egyik legrégebbi szentelménnyé. A mi hagyományainkban
is helyet kapott a gyertya, hiszen az kíséri el az embert a bölcsőtől a
koporsóig, mellette világított a keresztelésig, a fiatal anya gyertyát vitt
magával, amikor először ment a templomba, de gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, és azt tettek a haldokló kezébe is, hiszen több helyen
úgy tartották, az mutatja neki a mennyország felé vezető utat. További
hagyományok is fűződnek a mai naphoz, ezek már nem lelki táplálékul
szolgáltak, hanem hosszú évszázadok megfigyelései alapján nyugvó
idő- és termésjóslások voltak, sokat közülük mindmáig ismerünk: a tél
hátralévő részének rámutatónapja ez, amelynek időjárása felfedi előttünk, hogy mire számíthatunk. A meteorológia tudománya, a mindenütt
jelen lévő műholdak és radarok időszaka előtt úgy tartották, ha ezen
a napon a medve kijön a barlangjából, és meglátja az árnyékát, akkor
(Folytatás a 3. oldalon)
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Performáns egészségügyi felszereléseket is vásárolnak
2., szerda

A Nap kel
7 óra 45 perckor,
lenyugszik
17 óra 27 perckor.
Az év 33. napja,
hátravan 332 nap.

Ma KAROLINA és AIDA,
holnap BALÁZS napja.
BALÁZS: az ismeretlen eredetű
latin Blasio családnévből származó férfinév.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 1 0C
min. -4 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. február 1.

1 EUR

4,9468

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,4284
1,3818
255,1269

Megyei hírek
9,82 ezrelék a fertőzöttségi ráta
Maros megyében január utolsó napján 9,82 ezrelékre emelkedett a koronavírussal fertőzött személyek aránya. A Közegészségügyi
Igazgatóság
kimutatása
szerint
Marosszentkirály 19,12 ezrelék, Marosszentanna 18 ezrelék, Marosvásárhely 17 ezrelék fölötti esetszámmal az élen
jár. Marosvásárhelyen az utóbbi 14 nap mozgóátlaga 2512
pozitív esetet jelent. Nem jobb a helyzet Koronkán, Jedden,
Dédán, Marosszentgyörgyön, Szovátán, Királyfalván, Mezőcsáváson vagy Dicsőszentmártonban sem, ahol 10 ezrelék fölé ugrott a kimutatott fertőzések száma, míg
Marosludas a 10 ezrelékhez közelít.

Február 7-étől indulnak
az új dízelbuszok
A tervek szerint február 7-étől közlekednek a marosvásárhelyi útvonalakon azok a dízelautóbuszok, amelyek a közelmúltban érkeztek a városba. Portik Vilmos
alpolgármester jelezte, hogy a közterület-felügyelőség jegyzőkönyvben rögzítette a húsz busz átadását a Közszállítási
Vállalatnak. A következő lépés az utasszállításhoz szükséges engedély megszerzése lesz, ami remélhetőleg a jelzett
időpontig megtörténik.

Csütörtök a múzeumban#3
A Csütörtök a múzeumban rendezvénysorozat harmadik
eseménye a Kultúrpalotában kiállított Magyar Képtárat
(1850–1920) mutatja be. Az érdeklődők február 3-án tekinthetik meg az állandó galériát az épület bal szárnyának harmadik emeletén. 17–18 óra között magyar nyelvű vezetést
tart Oniga Erika, a Művészeti Osztály muzeológusa, majd
18–19 óra között román nyelvű vezetés következik Cora Fodorral, a Művészeti Osztály kutatójával. Belépőjegyek: 16
lej (felnőtteknek); 8 lej (nyugdíjasoknak): 4 lej (diákoknak).

Dániai munkahelyeket ajánlanak
A Maros Megyei Munkerő-foglalkoztatási Ügynökség az
EURES hálózatban 100 dániai mezőgazdasági munkahelyet ajánl a Greenpeas Enterprise APS cégnél, főként borsószedésre, továbbá eper és más kultúrnövény
betakarítására. A farmon többnyire romániai vendégmunkások dolgoznak, a nyelvismeret nem követelmény. A bruttó
bér a 2000-2500 eurót is elérheti. Az ajánlat és a feltételek
az intézmény (AJOFM Mures) Facebook-oldalán is megtekinthetők. Bővebb tájékoztatást a foglalkoztatási ügynökség
EURES-irodájában nyújtanak Marosvásárhelyen, a Iuliu
Maniu utca 2. szám alatt, illetve a 0265-266-553 vagy a
0265-269-247-es telefonszám 109-es mellékállomásán. Jelentkezési határidő: február 20.

SMS a Solidaris Egyesületnek
A Telefonos Szeretetszolgálatot működtető marosvásárhelyi
Solidaris Egyesület ingyenes szállást biztosít betegeknek
és hozzátartozóknak Marosvásárhelyen és Kolozsváron. A
kórházak mellett található, teljesen felszerelt, fűtött szobákat
közösségi összefogással tartotta fenn az egyesület az
utóbbi négy évben. A 8864-es számra egy SMS elküldésével (amibe a SOLIDARIS üzenetet kell írni) havi 4 euróval
bárki támogathatja a menedékszobák működtetését.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Elkezdődött az erdőszentgyörgyi kórház
bővítése és korszerűsítése
Elkezdődött az erdőszentgyörgyi kórház járóbeteg-rendelőjének felújítása és manzárddal való
bővítése. Az építkezés mellett a komplex pályázat
részeként egészségügyi felszereléseket is vásárol
a kórház, hogy korszerűbb ellátást biztosíthasson
a város, valamint a környező települések lakóinak – adta hírül nemrég közösségi oldalán Csibi
Attila Zoltán, a város polgármestere. Az építkezés
alatt álló ingatlanban működő rendelőket ideiglenesen a többi épületbe költöztették, így a munkálatok ideje alatt is zavartalanul működik a
betegellátás.

Menyhárt Borbála
Hétmillió lej értékű finanszírozást nyert az erdőszentgyörgyi önkormányzat a helyi kórház járóbeteg-rendelőjének a teljes felújítására, manzárdszinttel való bővítésére,
ugyanakkor a projekt keretében performáns orvosi és laboratóriumi felszerelések vásárlására is lehetőség adódik. Egy
évvel ezelőtt, amikor lapunk hasábjain beszámoltunk a projektről, még a tervezés volt folyamatban,
a napokban pedig Csibi Attila Zoltán
polgármester közösségi oldalán tette
közzé a jó hírt, hogy nekifogott a munkának a kivitelező.
Kovács Denisa, a kórház menedzsere
lapunknak elmondta: elkezdték a munkálatokat a belgyógyászati és sebészeti
járóbeteg-rendelőknek otthont adó épületben, a szakrendelőket pedig ideiglenesen átköltöztették a kórházhoz tartozó
többi épületbe, hogy a páciensek ellátása a munkálatok ideje alatt is zavartalanul működhessen. A tetőszerkezetet
lebontották, manzárdrészt húznak az
épületre, a belső tereket a jobb kihasználás érdekében átalakítják, ugyanakkor
megerősítik a falakat, valamint az épület
alapjait – sorolta a beruházás részeként
sorra kerülő munkálatokat a menedzser.
Emellett a pályázat keretében egészségügyi felszereléseket is beszereznek, többek között egy performáns röntgengépet, amely a radiológiai szakrendelésre érkező páciensek ellátásában je-

lent majd nagy segítséget, valamint egy korszerű gépekkel
felszerelt laboratóriumot is berendeznek a manzárdrészben,
ami sokkal szélesebb körű laborvizsgálatok elvégzését teszi
majd lehetővé a kisvárosi kórházban. A hétmillió lej értékű
pályázat keretében mintegy ötmilliót szánnak egészségügyi
eszközök vásárlására. Az ígéretek szerint az év végéig befejezik a munkálatokat.
A mintegy harmincezer embert kiszolgáló erdőszentgyörgyi kórház járóbetegrészlegén számos szakterületen
van bizonyos rendszerességgel szakorvosi rendelés; nagy
segítség az erdőszentgyörgyieknek, a térség lakóinak,
hogy nem kell beutazzanak a megyeközpontba, hiszen van
helyben lehetőség laborvizsgálatra, illetve működik radiológiai, sebészeti, belgyógyászati, nőgyógyászati és gyermekgyógyászati szakrendelés is. A menedzser
érdeklődésünkre kifejtette: miután lezárul az építkezés, és
megtörténik a helyiségek átcsoportosítása, fontolóra veszik újabb szakrendelések elindítását, az eddigi tapasztalatok alapján elsősorban tüdőgyógyászati, diabetológiai,
valamint endokrinológiai szakrendelésre is lenne igény.

Fotó: Facebook – Csibi Attila Zoltán

Felfüggeszti az online jegyvásárlást
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felhívja nézői figyelmét, hogy tekintettel a koronavírus-járvány okozta
helyzetre, február 1-től egy hónapra felfüggeszti az online
jegyvásárlást. A már megvásárolt jegyek érvényesek maradnak.
Foglalásokért hívják a színház jegypénztárát a 0365806-865 telefonszámon (H-P 9:00 – 18:00), vagy írjanak
a secretariat@teatrunational.ro címre, illetve a Tompa
Miklós és a Liviu Rebreanu társulatok Facebook Messengerére.

RENDEZVÉNYEK
Medve – könyvbemutató
és fotókiállítás
Február 17-én, csütörtökön 17 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban bemutatják Dezső László EFIAP-fotóművész, természetfotós Medve című könyvét, fotóalbumát, ugyanakkor az emeleti kiállítóteremben
megnyitják a könyv illusztrációinak nagyméretű fényképeiből álló kiállítást. A továbbiakban levetítik Dezső
László, Dezső Mátyás és Zsigmond Attila Lekvár című,
a könyvhöz kötődő rövid ismeretterjesztő természetfilmjét. A fotókiállítást méltatja Both Gyula, a marosvásárhelyi Marx József fotóklub elnöke, a kötetet
ismerteti Vajda György, a Népújság munkatársa. A filmvetítés után kerekasztal-beszélgetés lesz a medvevédelmi programról. Részt vesz Domokos Csaba
biológus, a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület medvekutató programjának vezetője
és dr. Borka Attila állatorvos, a program munkatársa.

Jegyvásárlásra a következő időszakban kizárólag a jegypénztárnál van lehetőség, a megtekinteni kívánt előadás
napján, az alábbi módon:
– hétköznaponként a nyitvatartás teljes ideje alatt;
– hétvégente előadások előtt 2 órával.
Annak érdekében, hogy ne alakuljon ki torlódás a jegypénztár előtt, tisztelettel kérjük nézőinket, jegyeiket lehetőség szerint mielőbb váltsák ki (az előadás napján, a
program szerint). Megértésüket és együttműködésüket köszönjük, maradjanak egészségesek! (PR-titkárság)
A rendezvényen kötelező a járványvédelmi szabályok
betartása.

Szimfonikus hangverseny
Február 3-án, csütörtökön 19 órától szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekarát Gheorghe Costin
vezényli. Műsoron: Kodály- és Dvorak-művek.

Mesejátékok az Ariel színházban
Február 2-án, ma 18 órától a János vitézt lehet megtekinteni a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagytermében, rendező Demeter Zsuzsa.
4-én, pénteken, szintén 18 órától a Gabi és a repülő
nagypapa című mesejáték van műsoron Vidovszky
György rendezésében. A járványhelyzet miatt az előadásokra a helyek száma korlátozott, ezért előzetesen
helyet kell foglalni a 0740-566-454-es telefonszámon.
A 12 évnél idősebb nézők a védettség bizonyításával
vehetnek részt az előadásokon, a maszk viselése a 6
év fölöttieknek kötelező.
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Elkezdődött a népszámlálás első szakasza
Elkezdődött kedden a romániai nép- és lakásszám- elérhető. A népszámlálás harmadik, személyes lekérdezéses
lálás első szakasza, amely március 13-áig tart – kö- szakasza május 16-án kezdődik, és július 17-éig tart. Ekkor
személyesen keresik fel a számlálóbiztosok mindazokat, akik
zölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Ebben a szakaszban zajlik az adminisztratív adatbázisokból
történő adatátvétel. A népszámlálás második, újdonságnak
számító önkitöltős szakasza március 14-e és május 15-e között
zajlik majd. Ebben az időszakban interneten keresztül lehet
kitölteni a kérdőíveket, ez bármilyen okostelefonról, táblagépről, laptopról vagy számítógépről elvégezhető. A kérdőív
román nyelven, a nemzeti kisebbségek nyelvén és angolul is

az előző szakaszban nem szolgáltattak magukról adatokat, és
táblagépen töltik ki az online kérdőívet.
A begyűjtött információkat a személyes adatok védelméről
szóló hatályos jogszabályokkal (az EU2016/679-es rendelete)
összhangban dolgozzák fel, és a bevitelt követően azonnal
anonimizálják – szögezte le közleményében az INS.
(Agerpres)

Aggasztóbbak az áremelkedések,
mint a járvány vagy egy háború lehetősége
A romániaiak főleg a jövedelmek javítását és a rezsiköltségek féken tartását várják a kormánytól, és
jobban aggasztják őket az áremelkedések, mint a
koronavírus-járvány és az új mutációja vagy egy háború kirobbanásának lehetősége – derült ki egy
friss felmérésből, amelyet kedden ismertetett a
román sajtó.

A CURS közvélemény-kutató intézet múlt héten végzett telefonos felmérése szerint a válaszadók 73 százaléka aggasztónak tartja az élelmiszerárak emelkedését, míg 64
százalékukat a villanyáram, 58 százalékukat pedig a földgáz
árának növekedése aggasztja. A megkérdezettek 53 százaléka
tart attól, hogy háború robbanhat ki a térségben, míg 34 százalékukat ez nem foglalkoztatja. A koronavírus újabb mutációinak megjelenése a megkérdezettek 49 százalékát aggasztja
(45 százalék ellenében), a politikai helyzet azonban a válaszadók csaknem kétharmadát nem foglalkoztatja, és csak 34 százalékuk aggódik miatta.
A megkérdezettek 31 százaléka a kormány legfontosabb teendőjeként jelölte meg a nyugdíjak, bérek és pótlékok emelését, illetve az árak – különösképpen a rezsiköltségek – féken

tartását, míg 14 százalékuk vár a kormánytól megoldást a világjárványra, 8 százalékuk pedig az egészségügyi ellátás javítására. A válaszadók szintén 8 százaléka szeretné, ha a
kormány külpolitikai lépéseket tenne a háború megelőzése érdekében. A CURS felmérése szerint a legtöbben a hadseregben (72 százalék), az egyházban (63 százalék) és a
tűzoltókban (72 százalék) bíznak, míg a legkevesebben a parlamentben (11 százalék), a pártokban (12 százalék) és a kormányban (15 százalék).
Bár intézményként a kormány bizalmi indexe fele az elnöki
hivatalénak, a politikusok bizalmi rangsorát 27 százalékkal
vezető Nicolae Ciucă miniszterelnök csaknem tíz százalékponttal megelőzi a 18 százalékon mért Klaus Iohannis államfőt. A bizalmi indexek rangsorában dobogós helyet foglal el
még Marcel Ciolacu szociáldemokrata (PSD) pártelnök és
George Simion, a – többi párt által szélsőségesnek tartott – nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke.
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettesben, az RMDSZ
elnökében a megkérdezettek 13 százaléka bízik. Ezzel megelőzi Florin Cîţu liberális (PNL) pártelnököt és Traian Băsescu
volt államfőt, akiket 11 százalékon mértek. (MTI)

Román–spanyol konzorcium fejezheti be
a Maroskece – Aranyosgyéres pályaszakaszt
Román–spanyol konzorciumot hirdetett ki győztesnek a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) az A3-as észak-erdélyi
autópálya Maroskece – Aranyosgyéres szakaszának
a befejezésére – jelentette be hétfő este közösségi
oldalán Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter.

Közölte: a román–spanyol konzorcium héa nélkül 363,79
millió lejes ajánlattal nyerte el a 15,7 kilométeres pályaszakasz
befejezésének uniós finanszírozású feladatát. A cégcsoport
vállalta, hogy három hónap alatt elvégzi a tervezést, és 18
hónap alatt az építést.
„Ha nem lesznek óvások, és hamar alá lehet írni a szerződést, 2023-ban már végig autópályán közlekedhetünk a Kolozsvár és Marosvásárhely közötti mintegy száz kilométeres
távon” – közölte a miniszter.
A CNAIR 2015 februárjában kötött szerződést egy román
útépítővel a pályaszakasz megépítésére, de csak 2016 májusában adta át a munkaterepet az építőnek, amely ellen később
csődeljárás indult. Az útépítő tavaly márciusig – amikor szerződést bontottak vele – a munka kevesebb mint 40 százalékát

végezte el. Az útépítés befejezésére kiírt pályázaton a Drum
Asfalt SRL – OPR Asfalt SRL – Obras Publicas y Regadios
SA – Trameco SA – Drumuri Bihor SA román–spanyol konzorcium egy román, valamint egy osztrák–német konzorciumot megelőzve nyerte el a munkát.
A Brassó és Bors között tervezett 415 kilométer hosszú A3as észak-erdélyi autópálya megépítésére 2003-ban írt alá megállapodást a kormány az amerikai Bechtel társasággal, de
miután a Bechtel hat év alatt csak 52 kilométer pályát épített,
majd leállt a munkálatokkal, a felek 2013-ban közös megegyezéssel felbontották a szerződést.
Jelenleg a pályából három szakasz használható, a három
együtt mintegy 107 kilométer. A magyar–román államhatár
mellett épült meg egy 5,3 kilométeres szakasz, amely rávezeti
a romániai forgalmat a magyarországi M4-es autópályára.
Emellett a Kolozsvártól nyugatra fekvő Magyarnádas és Marosvásárhely között épült 102 kilométer autópálya. Az autósok
a két megépült szakasz között, az Aranyosgyéres–Maroskece
távot a párhuzamosan haladó E60-as országúton tehetik meg.
(MTI)

A britek csaknem kétharmada Johnson lemondását
szeretné
A kedden ismertetett legfrissebb felmérés szerint a azt, hogy véleménye szerint Boris Johnsonnak le kell mondabritek csaknem kétharmada Boris Johnson minisz- nia a miniszterelnöki tisztségről.
A konzervatív szavazók abszolút többsége ugyanakkor materelnök távozását szeretné.

Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának
eddigi legnagyobb belpolitikai botrányába keveredett, miután
az elmúlt hetekben kiderült, hogy a londoni kormányfői hivatalban és más kormányhivatalokban a koronavírus-járvány elleni szigorú kapcsolattartási korlátozások idején rendszeresen
összejöveteleket, partikat rendeztek.
Az ügyben vizsgálat indult, amelynek hétfőn ismertetett
előzetes összefoglalója szerint tizenhat ilyen rendezvény volt
a Downing Streeten a zárlatok idején. A dokumentum szerint
„nehéz indokot találni” ezekre az összejövetelekre olyan időszakokban, amikor a kormány a mindennapi életvitelt széles
körben korlátozó intézkedések elfogadására kérte a lakosságot.
Az ügyben rendőrségi vizsgálat is folyik.
A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov kedden ismertetett vizsgálata szerint a megkérdezett brit választók
63 százaléka pártolná Johnson távozását, és csak 25 százalékuk marasztalná hivatalában a kormányfőt.
A teljes mintán belül a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt szavazóinak 89 százaléka, a Liberális Demokraták híveinek 86 százaléka, a Johnson vezette kormányzó
Konzervatív Párt szavazótáborának 38 százaléka válaszolta

rasztalná a kormányfőt: a YouGov-felmérés szerint 51 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy továbbra is Johnsont szeretné
látni a miniszterelnöki poszton.
A botrány ugyanakkor a Konzervatív Párt számos prominens képviselője szerint is Boris Johnson miniszterelnök lemondását indokolná.
A londoni alsóház konzervatív frakciójának több tagja bizalmi szavazást kezdeményezett Johnson ellen, és állítólag további tory képviselők is erre készülnek, csak meg akarják
várni a civil vizsgálat teljes jelentésének és a rendőrségi vizsgálat eredményének közzétételét.
A Konzervatív Párt szabályzata szerint a frakciótagság minimum 15 százalékának – a jelenlegi létszám alapján 54 képviselőnek – kell kezdeményeznie a miniszterelnökkel
szembeni bizalmi szavazást ahhoz, hogy a frakció illetékes bizottsága elrendelje a voksolást.
Sir Graham Brady, a vezetőválasztási ügyekben is illetékes konzervatív párti frakcióbizottság elnöke azonban a konvencióknak megfelelően csak akkor szólal meg az ügyben,
ha a kezdeményező levelek száma elérte az előírt minimumot, és Brady keddig nem jelezte, hogy ez megtörtént volna.
(MTI)
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Ország – világ
Rekordot döntött
az új fertőzések száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 40.018 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában – 19.887-tel
többet, mint egy nappal korábban – több mint 122
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán.
4123-an újrafertőződött betegek – közölte kedden a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az elmúlt 24
órában 97 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; ezek közül két haláleset korábban
történt.
Mindegyik
áldozat
más
betegségekben is szenvedett, 75-en oltatlanok voltak. 9981 személyt kezelnek kórházban Covid–19cel, 200-zal többet, mint előző nap, jelenleg 937
beteg szorul intenzív terápiás ellátásra – 34-gyel többen, mint egy nappal korábban –, közülük 790-en oltatlanok. (Agerpres)

Decemberben 5,4 százalékra
nőtt a munkanélküliségi arány

Tavaly decemberben 5,4 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,2 százalékponttal magasabb, mint az előző hónapban – közölte kedden az
Országos Statisztikai Intézet. A 15 és 74 év közöttiek
körében a statisztikai intézet becslése szerint 443
ezer volt a munkanélküliek száma, ami meghaladta
az előző hónapban jegyzett 432 ezret. Ugyanakkor
2020 decemberéhez képest 1 százalékponttal, 6,4
százalékról 5,4 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta. 2020 utolsó hónapjában még 528 ezer volt
az munkanélküliek becsült száma. A férfiak körében
az állástalanok aránya 0,5 százalékponttal magasabb volt, és elérte az 5,6 százalékot, míg a nőknél
5,1 százalék volt. A 15 és 24 év közötti fiatalok körében továbbra is magas, 20,3 százalékos a munkanélküliség. (MTI)

Kritikus szintre süllyedt a gáztárolók
töltöttsége Németországban

Kritikus szintre, 37 százalékra süllyedt a németországi földgáztárolók töltöttsége – jelentette kedden a
Handelsblatt. A német üzleti lap beszámolójában
idézte a tárolókat üzemeltető vállalkozások szövetségének (Initiative Energien Speichern – INES)
ügyvezetőjét, Sebastian Bleschkét, aki kiemelte,
hogy a veszélyt jelző „piroson” állnak a szövetségi
kormány által meghatározott mutatók, ami azt jelenti,
hogy február elejére „a kockázati forgatókönyvek biztosításához szükséges tárolási célszintek alá estünk”. Az INES a Becker Büttner Held (BBH) ügyvédi
iroda által a szövetségi gazdasági minisztérium számára 2015-ben készített szakértői véleményre hivatkozik. A szerzők ebben kimutatták, hogy február 1-jén
40 százalékos tárolási szintre lenne szükség ahhoz,
hogy Németország megbirkózhasson hét nap rendkívüli hideggel. (MTI)

Napjaink naplója
(Folytatás az 1. oldalról)
ijedtében visszabújik; e középkori deák szentenciát őrző
vélekedés szerint ha gyertyaszenteléskor jó idő van,
akkor utána hideg napok jönnek, és sokáig tart még a
tél. Örülhetünk a borús időjárásnak, mert az azt jelzi,
hogy közeledik a tavasz. A tavasz, amelyet oly sokan várunk, fizikai és átvitt értelemben is. Medve azonban van
elég, több is a kelleténél, és akár kibújnak, akár nem,
sajnos tudjuk, hogy még hosszú tél vár ránk. Lehet,
hogy az időjárás megkímél bennünket, és megajándékoz
egy korai, meleg, virágokat nyitogató tavasszal, de a
világ történései még hosszú telet sejtetnek, nem odakint,
hanem idebent, telet, amelyet nem légköri jelenségek,
hanem emberi kezek vagy apró biológiai organizmusok
okoznak. A karantén, a maszk, az online oktatás, az egymástól eltávolodó családok és rokonságok, a számos,
anyagilag tönkrement ember. A bezártság és a korlátozások korszakának immár harmadik évébe léptünk, és
amire legyintettünk az elején, az a hétköznapjaink szerves részévé vált, és nem akar csitulni, mutáció mutációt
követ, olyannyira, hogy a napi esetszámokat már nem
ezres, hanem több tízezres nagyságrendben mérjük országszerte. Minderre rátelepedik a világpolitika aktuális, nyomasztó hangulata, az ukrajnai válsághelyzet, az
ezt tovább tüzelő és fokozó álhírek egy újra visszaállítandó sorkatonaságról és a küszöbön leselkedő háborúról, miközben minálunk az utóbbi időben nem látott
magasságokba emelkedett, akár száz százalékot is nőtt
rengeteg, alapvető szükségleteket fedező szolgáltatás
ára a gáztól az autóbiztosításig, és a látszat ellenére
sokan nyomorognak ma is az úgynevezett Európában,
harminckét évvel az úgynevezett forradalom után. Ez a
tendencia pedig nem változik. Akár kijön a medve a barlangjából, akár odabent marad, a tél még hosszan fog
tartani, itt marad velünk, lehet, hogy még a nyáron is,
hiába dúl odakint a forróság, és vitorlabontogató kedélyességgel hullámzanak kéken a tengerek. Hogy meddig
tart még ezen, évek óta csak fokozódó tél, arra senki
sem tudja a választ, és csak reménykedhetünk, hogy a
hamarosan kipattanó tavasz nem csak odakint, hanem
idebent is elhozza a megújulást, és végleg becsukhatjuk,
majd a feledés máglyájára dobhatjuk e jelenleg is mindenki által olvasott, rothadó lapokon bűzlő híreket
árasztó kötelező olvasmányt – jelenlegi mindennapjaink
könyvét.

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS

______________________________________________ 2022. február 2., szerda

Költözik az oltóközpont
(Folytatás az 1. oldalról)
A marosvásárhelyi tanács január
végi soros ülésén született a döntés,
hogy a Tudor Vladimirescu Általános Iskola sporttermét újra oktatási
célokra használhatják, és az ott működő oltóközpontot a Shopping
City bevásárlóközpontba költöztetik. Ily módon az említett iskola tanulói egy év kényszerszünet után
újra megfelelő körülmények között
vehetnek részt a testnevelésórákon
és sportfoglalkozásokon. Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármes-

tere közösségi oldalán kifejtette, az
elmúlt év végén ígéretet tettek a
Tudor Vladimirescu Általános Iskola igazgatójának, hogy a diákok
visszakaphatják a sporttermet, ám
ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem
csupán egy tollvonásra, illetve egy
tanácsi határozatra volt szükség,
hanem az ott berendezett oltóközpontnak új helyszínt kellett találni,
mégpedig olyant, ami könnyen megközelíthető és megfelelően tágas, így
a január 27-i tanácsülésen megszületett a döntés, hogy azt a Shopping

City bevásárlóközpontba költöztetik.
Érdeklődésünkre a polgármesteri hivataltól azt a választ kaptuk, hogy a
hét végén kerül sor erre.
Marosvásárhelyen a Tudor negyedbeli Tudor Vladimirescu iskola
tornatermét tavaly februárban alakították át oltóközponttá. Akkor, az
oltási kampány elindításakor az volt
az elképzelés, hogy minden lakónegyedben legyen egy-egy oltópont,
így több helyszínen, iskolák tornatermében rendezték be ezeket. A
nyári idényben, az oltakozási kedv

Fotó: Nagy Tibor (archív)

anyagi támogatás gyűjtését is kezdeményezte, a falubeliek adakoztak is a család számára, de amint Személy Magdika jelezte, még mindig szükség van a
segítségre, ezért arra kérnek mindenkit, aki teheti, és
úgy érzi, hogy szeretne segíteni akár egy kevéssel is,
az adományozzon a következő bankszámlaszámok
egyikén: RO10 BTRLEURCRT0527280101 (euró)
vagy RO60BTRLRONCRT0527280101 (lej), Kovács
Katalin nevére. A három éve özvegyen maradt, két gyerekét egyedül nevelő édesanya minden erejével példamutatóan fenntartotta az üzletet, ellátva a falu népét
reggelente friss kenyérrel, friss zöldséggel, gyümölccsel.
Az ő újrakezdésük érdekében mozdult meg Havadtő, és
ehhez kérik minden jóakaratú ember segítségét.
A családot múlt héten érte a csapás, a szerdára virradó éjszaka 2 óra táján csaptak fel a lángok az üzletben, és száz négyzetméteres felületen terjedtek el, de
sikerült megfékezni, mielőtt az egész épületet elborították volna. Az első vizsgálatok szerint a szerencsétlenséget rövidzárlat okozta. (GRL)

Megkeresésünkre Koncz Róbert István helyi tanácsos örömmel mondta el, hogy valóban megmozdultak
a helyiek, naponta tíz-tizenöt személy vesz részt a felújítási munkálatokban. Számára is hihetetlen, hogy
mennyien nyújtanak segítő kezet, gyakorlatilag minden
helyi szakember besegít valamiben, ott vannak a szomszédok, rokonok, komák, ismerősök, míg a vállalkozók
építőanyagokat hoztak. A tűzesetet követő rendőrségi
vizsgálat lezártával rögtön kiürítették az üzlethelyiséget, és már másnap munkához láttak, letisztították a falakat, új villamos vezetékeket
helyeztek el, állványokat szereltek és gipszkartonoztak, ez a hét
pedig már a falak glettolásával
kezdődött. Ha minden a terv
szerint halad, a hét végére be is
fejezik a munkálatokat, hogy a
tulajdonos ismét használni tudja
az üzletet, hiszen mindenképpen szeretné tovább működtetni. A legnagyobb gond, hogy
a helyiség nem volt biztosítva,
és a két árva, kiskorú gyerekét
nevelő özvegyasszony ideiglenesen bevétel nélkül maradt.
Így szinte természetes, hogy
mindenki, aki teheti, segítségére
van a bajba jutott családnak, ez
a faluban így is van rendjén –
nyugtázta a képviselő, hozzátéve: ez az épület volt az utolsó,
amelyet még kalákában építettek a lakosok Havadtőn.
A tűzben az üzlethelyiség teljesen kiégett a benne levő árukészlettel,
tönkrement
a
villamos hálózat és a fűtés is, de
szerencsére a tűz nem terjedt át
az épület többi részére, sikerült
időben megfékezni. Ha az üzlet
fölötti lakás is lángba borult
volna, akkor lenne igazán nagy
a baj, de Koncz Róbert reméli,
hogy a családnak sikerül ismét
talpra állni.
Ilyen esetben minden segítség jól fog, és két személy Példásan megmozdult a falu, jól haladnak a helyiség felújításával

érhető a sportterem, nem szabad ott
tartani a tornaórákat. Ennek ellenére
számunkra már az is nagy öröm,
hogy tudjuk, elköltözött az oltóközpont, és amint lehet, a tornatermet
ismét birtokba vehetik a diákjaink. Ez
nem egy egészségügyi, hanem oktatási központ, és az oltópontnak nem
itt volt a helye. Megértettük a helyzetet, a szülők szintén, de már eltelt egy
év, és tarthatatlan, hogy a gyerekek a
tornaórán nem tudnak megfelelő körülmények között mozogni, ugyanakkor nehéz a kollégáknak is, hiszen
nem tudják kellőképpen végezni a
munkájukat – mutatott rá az oktatási
intézmény vezetője.
Maros megyében az oltható
lakosság fele kapta meg a vakcinát
A Maros Megyei Prefektúra hétfőn tette közzé a megyében működő
oltóközpontok februári programját,
a jegyzéken külön meg vannak jelölve azok a helyszínek, ahol az 511 éves korosztály beoltására van
lehetőség. Érdeklődésünkre a prefektúra sajtószóvivője elmondta, a
január 31-i adatok szerint Maros
megyében 221 ezer személy van
beoltva, 77 ezren már a harmadik
adag vakcinát is megkapták. A január 20-i adatok szerint Maros
megye oltásra jogosult lakosságának a 49,66 százaléka volt beoltva
– tudtuk meg a szóvivőtől.

Erről jut eszembe

Megmozdultak a havadtőiek
Csodálatos közösségi összefogás tapasztalható Havadtőn annak a családnak a megsegítése érdekében, amelynek múlt héten kiégett
az üzlete. A falu lakossága összefogott, mindenki segít az erejéhez mérten, és szépen haladnak a felújítással – adta hírül egyik
közösségi oldalon a havadtői Személy Magdika, aki egyúttal anyagi segítséget is kér a
család számára, pontosabban a munkálatokhoz.

megcsappanását látva, ezeket bezárták, ellenben október elsején újra
beüzemelték a Tudor Vladimirescu
iskola sporttermében levőt. A tanintézet vezetősége több ízben kérte a
marosvásárhelyi önkormányzattól,
hogy találjanak megoldást a helyzetre, és a diákjaik ismét használhassák a sporttermet.
Boczog Szabolcs, a Tudor Vladimirescu iskola igazgatója lapunknak elmondta: amíg az időjárás
engedte, addig az iskola udvarán
tartották meg a testnevelés szakos
kollégák a tornaórákat, rossz idő
esetén azonban az osztálytermekbe
kényszerültek, videoanyagokat mutattak be a diákoknak, ugyanis a
tantermekben videoprojektorok és
kivetítők állnak rendelkezésre. Viszont az igazgató úgy véli, tarthatatlanná vált a helyzet, hiszen már egy
éve nem használhatják a tornatermet a diákok.
– A téli ünnepek előtt volt egy
időszak, amikor a városban a fertőzési arány 2 ezrelék alatt volt, tehát
gyakorlatilag csak azon a néhány
héten lett volna megengedett a tornaterem használata. Sajnos jelenleg
is az a helyzet, hogy elköltöztetik
ugyan az oltóközpontot, viszont a
fertőzési arány 17 ezrelék körül van
Marosvásárhelyen, és amíg ez nem
csökken 2 ezrelék alá, hiába lesz el-

Fotó: Koncz Róbert István

Február, hol a nyár? Ilyenek
vagyunk, egy kicsit bedurvult ez a
sokáig jönni nem akaró, megkésett
tél, és máris a napfényes, meleg
nyári napokra gondolunk. Pedig a
télnek is megvannak a maga örömei. De a gyertyaszentelő időjóslás annyira befészkelte magát a
köztudatba, hogy ezen a napon
óhatatlanul előbukkan itt is, ott is
meg másfelé is a kitavaszodás esélyének medvékhez kötődő hiedelme. Népi gyökerű feltételezés,
hogy a február 2-án odvából előbújó nagyvad saját árnyékát látva
visszamegy a vackába aludni,
mert tudja, hogy ez esetben hosszú
lesz a tél. A szakemberek szerint ez
tévhit, nincs tudományos alapja.
Attól még sokan figyelni fogják,
hogy most szerdán ragyog-e környezetünkben a napsugár. Talán
észszerűbb lenne azt lesni, megjelenik-e mögöttünk, mellettünk,
előttünk mordan, zordan maga a
főszereplő, a semmi jót nem ígérő
medve. Mert jön az kéretlenül is,
sohasem tudni, mikor és hol következik be vele a vészjósló harmadik
típusú találkozás. És hamar kiderülhet, hogy egyáltalán nem
álmos, annál inkább éhes, mérges,
rossz kedvében harcias és kötekedő. Mit bánja ő, hogy süt-e a
nap vagy sem! Van-e árnyéka vagy
nincs. Ha útjába tévedtél, nagy
bajba kerülhetsz. Lehetsz akár
hajtóvadászatban jártas, kemény
dalia is. Az sem leányálom, ha robogás közben a kocsid elé toppan
a mackó. Szóval jó lesz vigyázni
ezekkel a bundás jószágokkal, emberek! Milliószor mondták, a
medve nem játék. Jelkép mivoltában sem az. Az orosz nagy medve
éppenséggel nem. Egy ideje ez is
folyamatosan a figyelem középpontjában tanyázik, nyilván a

benne rejlő veszélyek miatt. Akárcsak nálunk az igazi medveügyre,
erre a világméretűre sem találnak
megnyugtató megoldást. Akarnake egyáltalán? Sajnos a kétkedőknek
lehet
igazuk.
Azok
hozzáállása, akiknek talán lehetőségük lenne érdemben fellépni és
valamiképpen enyhíteni a kialakult kritikus válsághelyzeten,
mintha túlságosan meggyőződés
nélküli, tétova lenne. Az orosz hadigépezet pedig ugrásra kész az
ukrán határnál. És mindenki
tudja, nem ijed meg a saját árnyékától. De nem is merült mély
téli álomba. Bizonyos előrejelzések szerint épp ebben a hónapban
kész beindulni. Vagy már csak
napok kérdése a támadás? Csak
arra várnak, hogy elmúljanak a
kemény fagyok, hóviharok? A mínusz fokokban folytatott háborúk
mindig hatalmas veszteségeket
okoztak mindkét félnek. Az is
igaz, hogy az orosz medve a hidegrekordokhoz is rég hozzászokott. Van pró és kontra érv bőven
bármelyik oldalon. Mégis megtörténhet, hogy jobb belátásra
jutnak a felek? A melldöngetés
nem akadály, medvetáncban az is
mehet. De valahogy jobb lenne
átugrani az egész februárt, aztán
meg hátha enyhülést hozna mindenkinek a szép kikelet. A nyárról
nem is beszélve. És eltűnne akkorra a koronavírus is! Álom,
álom, édes álom… Maradjunk
csak földközelben, Móricz Zsigmond szívszorító, ennélfogva emberibb novellájánál: Február,
hol a nyár?! Annál is inkább,
mivel régóta köztudott: egy
medve nem csinál nyarat. De
azért azt is szeretnénk békében,
egészségesen, mihamarabb megérni. (N.M.K.)
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Kolozsvári diákok a legjobb öt között

Ismét sikert arattak a BBTE közgazdászhallgatói

Minden verseny nehéz, és mi tagadás,
megterhelő a diákok számára, hiszen
a mindennapi teendők mellett a felkészülésre is kell időt szakítani. Ez mindenik verseny esetében így van, de
érdemes belegondolni: mennyire
nehéz lehet felkészülni egy világversenyre, amelyen világhírnévvel rendelkező egyetemek hallgatói mérik
össze a tudásukat. Szokás mondani,
hogy a részvétel a fontos, erre azonban rácáfoltak a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságés Gazdálkodástudományi Karának
hallgatói. Két csapattal is bejutottak a
kanadai Torontói Egyetem keretében
működő Rotman Commerce Entrepreneurship Organization által szervezett
nemzetközi esettanulmányi verseny
döntőjébe. Az egyik csapat a TOP10ben, míg a másik a legjobb öt között
végezett.

Nagy-Bodó Szilárd
A versenyről és a felkészülésről kérdeztük
dr. Szász Leventét, a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettesét,
illetve Szőke Dóra versenyző diákot, aki csapattársaival együtt a legjobb öt csapat közé
került.
– Hogyan kell elképzelni a versenyt?
Dr. Szász Levente: – Idén januárban Torontóban egy nemzetközi esettanulmány-versenynek a döntőjére került sor. A döntőbe egy
világszintű selejtezőn át vezetett az út,
amelyre tavaly októberben került sor. A múlt
év végén már megtudtuk, hogy mindkét induló csapatunk bekerült a verseny döntőjébe,
a tíz legjobb egyetemi csapat közé. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a tíz legjobb csapat közül mindössze kettő volt európai, és
mindkettő a kolozsvári BBTE csapata volt. A
döntőben olyan egyetemekkel kellett versenyezni, mint a kanadai Western University, a
házigazda University of Toronto, de még ott
volt a Johns Hopkins University is az Egyesült Államokból, amelyek a járvány kapcsán
végzett kutatásaikkal és elemzéseikkel tettek
szert világhírnévre. Ilyen komoly ellenfelek
mellett is nagyon szép eredményt sikerült elérniük a kolozsvári diákoknak.
– Diákként mennyire volt nehéz felkészülni
erre a versenyre?

A

rankánál a megszokottnál mindig
tovább tartottak az ünnepek. Húsvét
után még legalább egy hétig lapult
a hűtőjében piros tojás, és a vendégváró csokinyuszis kosárka sem tűnt el egyhamar a
nappaliból. Ugyanez volt a helyzet a saját
készítésű születés- és névnapi süteményekkel,
amiket az ondolált hajú, idős asszony kitartóan osztogatott az útjába kerülő szomszédoknak:
gyermekeknek,
felnőtteknek
egyaránt. A leghosszabb azonban a karácsony volt. Pontosabban az év legszebb időszakának egy bizonyos kelléke, szereplője,
ami/aki szentestétől az első márciusi délelőttig őrködött a parányi, narancsillatú garzonban. Valóban olyan volt mindig a plafonig
érő ezüstfenyő, mint egy elszánt testőr, amely
szúrós, zöld „kabátjában” útját állja a földszinti lakásba besurranni próbáló tolvajoknak. Évről évre ugyanott volt a helye, a
sarokban sötétlő ruhásszekrény mellett, az
ablak mögött. A mozgástér egyharmadát
foglalta el, Aranka mégis hónapokon át ragaszkodott hozzá.
– Ilyenkor, fagyos időben, szeretem, ha kicsit összemegy a lakás – magyarázta derűsen egy közös kávézás alkalmával. – Mintha
így a lelkemnek is melegebb lenne. Meg
aztán annyit hallok a tévében a hatalmas
gázszámlákról. Igaz, nekem eddig nem kellett sokat fizetni, de ki tudja, mi lesz ezután.
Jobb, ha „kéznél” van egy háziasabb módszer a hideg ellen, nem igaz? – kacagta el
magát, aztán halkabban folytatta: – Számigálni, túlélési terveket szőni, persze, lehet, és
divat is mostanában, de én egész más okból
tartom meg a fenyőimet tavaszig.
– El tetszik mesélni? – tettem fel a magától értetődő kérdést, amit mintha vendéglátóm már várt volna egy ideje.

Szőke Dóra: – Szerencsére volt egy hetünk
felkészülni, elkészíteni az esettanulmányt. Az
esettanulmányon belül háromféle stratégiát
kellett kidolgozzunk az adott vállalatnak: egy
terjeszkedési, egy marketing-, illetve egy
pénzügyi startégiát. Egy konkrét üzleti tervet
kellett nekik felépíteni a következő hét évre.
A felkészülés természetesen nem csak ennyiből állt, hiszen a megoldás elkészítését megelőzte néhány képzés az év folyamán, így
már egy ideje készülünk, valamint az itthoni
versenyek is egy nagyon jó tapasztalati alapot
biztosítottak a számunkra.
– Hogyan lehetett ezt összehangolni az
egyetemi tevékenységgel?
Szőke D.: – Nagyon meg kellett tanuljuk
beosztani az időnket. Az esettanulmány megoldásának hetén is volt még három vizsgánk,
amire szintén készülni kellett. Nem volt
könnyű, viszont sok éjszakába nyúló munkával és erős koncentrációval sikerült kidolgoznunk a megoldást.
– Mivel tudnak segíteni ilyenkor az oktatók?
Szász L.: – Egy nemzetközi versenyt
komplex felkészülés előzi meg, ami természetesen az egyetem padjaiban kezdődik. Kiemelném, hogy az esettanulmányokon
alapuló oktatást a tanórákon is alkalmazzuk.
Sőt, úgy tudom, hogy Romániában a BBTE
az első olyan intézmény, amely ezt a módszert az oktatásban is alkalmazza. Egy esettanulmány valós vállalati problémákat és
kihívásokat ír le, ezzel kell foglalkozzanak a
diákok, erre kell megoldást találjanak. Gyakorlatilag bele kell képzeljék magukat a vállalatvezető helyébe, és meg kell hozzák a
döntéseket. Majd a megoldásokat a versenyek esetében be kell mutassák egy szakmai
zsűri előtt. A nemzetközi versenyek másik
különlegessége, hogy a zsűriben mindig vállalati szakemberek ülnek. A torontói verseny
esetében a zsűriben foglaltak helyet annak a
kanadai vállalatnak a vezetői, akik magát az
esettanulmányt adták. Hozzátenném, hogy az
egyetemi képzés mellett a legambiciózusabb
diákjainkat külön készítjük fel ezekre a versenyekre, elsősorban a Gazdasági Tanácsadó
Klub (GTK) szakkollégiumunk keretén belül,
ahol egy nagyon komplex képzéssorozatban
vesznek részt a diákok.
– Diákként mekkora eredmény volt számotokra, hogy bejutottatok a legjobb öt csapat
közé?

Szőke D.: – Elképesztő élmény volt. Ez
volt az első nemzetközi versenyünk, utolsó
pillanatban tudtuk meg, hogy bekerültünk a
TOP5-be, és egy fél perc leforgása alatt újra
be kellett mutassuk a megoldásunkat. Anynyire hirtelen jött az egész, hogy nem is éreztünk semmit, csak arra fókuszáltunk, hogy a
legjobbat hozzuk ki magunkból. Csak a bemutató után tudatosult bennünk, hogy a legjobb öt között vagyunk.
– Két csapat készült erre a versenyre, és
mindkettő bejutott a döntőbe. Meglátása szerint mekkora eredménynek számít ez?
Szász L.: – Úgy gondolom, hogy önmagában az a nagy eredmény, hogy ott vagyunk
ezeken a versenyeken, még akkor is, ha az
utóbbi időben sajnos csak online formában.
A kolozsvári magyar tagozatos közgazdász-

A versenyző csapatok tagjai

Lélekőr tavaszig
– Még kicsi volt a lányom, alig hároméves, amikor behoztam a családunkba ezt a –
sokak által furcsának tartott – hagyományt.
Nagyon érzékeny gyerek volt, mindentől nehezen vált meg, természetesen a karácsonyfát sem lehetett miatta
lebontani. Én mindig is
az engedékeny nevelés
híve voltam, talán mert
nekem sosem volt szavam a szüleim előtt.
Amikor láttam, hogy a kislány sehogy sem
nyugszik bele, hogy január közepe táján el
fog tűnni az otthonunk középpontjának érzett
fa, elhatároztam, hogy – a rokonságnak, a
barátoknak és az egész földgolyónak megfelelni vágyó – édesapja háborgása ellenére
én bizony megtartom márciusig. Február
utolsó napjaiban aztán megbeszéltem a kicsivel, hogy a tavasztündérnek szüksége lesz
a fenyőnkre, csakis ezzel az ajándékkal küldheti el a telet, de a Télapó – a hetvenes évekbeli ajándékhozó – majd úgyis visszahozza,
ha eljön az ideje. Elismerem, zavaros egy
mese, de a lányomnak egyből megtetszett.
Évekig játszottuk ezt a történetet, és valahogy annyira hozzám nőtt, hogy amikor a
gyerek kamaszkorba lépett, és szinte egyik
napról a másikra fordított hátat a fantáziavilágnak, én továbbra is ott ragadtam. Igaz,
akkor már mögöttem volt egy válás, meganynyi munkahelyi konfliktus, sikeresen eltitkolt
anyagi és lelki terhek. Amint az várható volt,
fordult a kocka, az egykori „fenyőfüggő”
kislányom egy reggel, mielőtt elindult volna
az iskolába, hátrafordult, és azt mondta:

„Anya, tüntesd már el azt a száraz vackot,
ciki, ha meglátják a barátnőim.” Hatalmas
gombócok gyűltek össze a torkomban, de
sorra lenyeltem őket, és délre már nyoma
sem volt a fának. Talán akkor lazult meg –
bár egészen a mai
napig eltéphetetlen – a
kapocs köztem és a lányom között. Észrevettem, hogy nemcsak a
gyerekkori rituáléinkat, hanem engem is szégyell a baráti köre
előtt, én ugyanis sem korban, sem megjelenésben nem voltam olyan „trendi”, mint a
többiek szülei. Így, amikor jött hozzá valaki,
behúzódtam a konyhába, és csak akkor dugtam ki az orrom, ha fogadni kellett a köszönést, vagy szükségük volt valamire. De így is
boldog voltam, mert láttam, hogy az életem
középpontja napról napra szebb, okosabb,
bátrabb, és mindennek tudatában is van. A
nehéz időszak érettségi után kezdődött, amikor a lányom bejelentette, hogy egyetem helyett munkát keres, és ahogy sikerül elég pénzt
megspórolnia, albérletbe költözik a barátjával. Becsületére váljon, nem várta el tőlem,
hogy a szerény fizetésemből támogassam a
tervét, de így is nagyon megviselt a döntése.
– Korábban úgy volt, hogy továbbtanul?
– kérdeztem, mielőtt közénk telepedett volna
a némaság.
– Igen, a középiskola elején még állatorvosnak készült, de a haveri társaság más
irányba sodorta. A barátja nagybátyjának a
panziójába vették fel recepciósnak. Megállta
a helyét, és egy hónap múlva már meg tudta
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hallgatók olyan neves egyetemek diákcsapataival küzdhetnek meg, amelyek, valljuk be,
a nemzetközi rangsorban jóval a mi egyetemünk fölött helyezkednek el. A diákjainknak
is mindig azt mondjuk, hogy nincsen elvárás,
nem az az első és legfontosabb dolog, hogy
megnyerjenek minden nemzetközi versenyt.
Az igazi elvárás az, hogy magukhoz képest a
110%-os teljesítményt tudják hozni ezeken a
versenyeken. Mindig egy nagyon erős mezőnyről van szó, és a befektetett energia minden esetben más eredményt szül. Ez egy
óriási kihívás, de emellett egy életre szóló élménnyel is gazdagodnak a hallgatók. Továbbá arról is visszaigazolást kapnak, hogy
az itt megszerzett tudással képesek felvenni
a versenyt világszerte elismert egyetemek diákjaival.
Őszintén gratulálunk mindkét csapatnak az
elért eredményhez! További sok sikert a diákoknak és felkészítőtanáraiknak, dr. Szász
Leventének, dr. Rácz Béla Gergelynek és dr.
Györfy Lehel-Zoltánnak.

Forrás: BBTE Kommunikációs és PR-iroda

engedni magának, hogy elköltözzön otthonról. Azon a napon, amikor összepakolta a
holmiját, úgy éreztem, egyből kiüresedett az
életem. Nyugtatókat kezdtem szedni, ittam is
egy-egy kicsit. A lányom közben egészen eltávolodott tőlem, és a régi ismerőseim sem
keresték a társaságomat. A munkában sem
tudtam már megfelelni az elvárásoknak, rövidesen el is bocsátottak. Egészen magamba
zárkóztam, úgy gondoltam, nem sok keresnivalóm van már ezen a világon. Amikor a legmélyebben voltam, váratlanul megszólalt a
telefon. Egy termékbemutatóra hívott egy
kellemes női hang. Érdekes, hogy én, aki
sosem voltam vevő az ilyesmire, valami furcsa indíttatásból igent mondtam. A bemutató, persze, nem sokat ért, sőt a felajánlott
ajándékcsomagért belépti díjat is kellett fizetnem, de a rendezvényen ott volt egy évtizedek óta nem látott barátnőm, akivel annak
idején kismamaként, a szülészeten ismerkedtünk meg, és sokáig együtt „babáztunk”. Hihetetlenül üdítő volt számomra az a
találkozás, szinte éreztem, ahogy újra „feltápászkodik” bennem a lélek. Az elkövetkező
hónapokban sok időt töltöttünk együtt, így sikerült egészen önmagamra találnom. Azóta
a barátnőm már elköltözött a földi világból,
én viszont a hiányában is erős maradtam.
Tőle tanultam meg, hogyan kell a saját életemet élni a másé helyett úgy, hogy senki számára, még az azóta családot alapított
lányomnak se legyek a kéretlen áldozata.
Úgyhogy a márciusig tartó „fenyőfázás” is
most már kizárólag rólam szól. Boldoggá
tesz, biztonságot ad, ezért megéri. Még
akkor is, ha tavaszra virradóra majd nehezemre esik összeseperni, bezsákolni és a lakásomból kicipelni az elmúlt ünnep
maradványait.
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Bálint napjától indul a pörgés

Szerkesztette: Benedek István

Az Apple a legértékesebb márka
a világon a Brand Finance szerint
Az Apple már a második egymást követő évben lett a legértékesebb márka a világon
a brit Brand Finance piackutató és üzleti tanácsadó vállalat 2022-es Global 500
ranglistája alapján.

A lista összeállítói szerint az
Apple márkaértéke 355,1 milliárd
dollár, ami 35 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest.
Továbbra is a második az Amazon.co, amelynek a márkaértéke
38 százalékkal, 350,3 milliárd dollárra emelkedett. A képzeletbeli
dobogó harmadik helyén sem történt változás, maradt a Google,
amelynek a márkaértéke 38 százalékkal, 263,4 milliárd dollárra nőtt.
A negyedik helyen a Microsoft
áll (184 milliárd dollár, +31 százalék, az ötödik pedig az Egyesült
Államok és a világ legnagyobb
kiskereskedelmi lánca, a Walmart
(112 milliárd dollár, +20,5 százalék), amely az egy évvel korábbi
hatodik helyről jött föl.
Az ötödikről a hatodik helyre
csúszott vissza a Samsung, amelynek a márkaértéke 93,18 milliárd
dollárról 111,91 milliárd dollárra
emelkedett.
A hetedik és a nyolcadik helyen
nem történt változás: a hetedik a
Facebook 101,20 milliárd dolláros
márkaértékkel az egy évvel korábbi 81,47 milliárd dollár után, a
nyolcadik pedig a kínai ipari és kereskedelmi bank (ICBC), márkaértéke 72,78 milliárd dollárról
75,11 milliárd dollárra emelkedett.

A kilencedik helyre rukkolt
előre a Huawei az egy évvel korábbi 15. helyről, márkaértéke
55,39 milliárd dollárról 71,23 milliárd dollárra nőtt.
A listán a tizedik a tavalyi kilencedik Verizon, amelynek a márkaértéke 68,89 milliárd dollárról
69,63 milliárd dollárra emelkedett.
A tízes listán hét amerikai, két
kínai és egy dél-koreai cég szerepel.
Az 500-as listán az első európai
cég a Mercedes-Benz, a járműgyártó a 15. helyre csúszott vissza
az egy évvel korábbi 13. helyről,
márkaértéke 58,22 milliárd dollárról 60,76 milliárd dollárra emelkedett. A második európai cég a
listán a 23. helyről a 17. helyre feljövő ugyancsak német Deutsche
Telekom, amelynek a márkaértéke
51,10 milliárd dollárról 60,19 milliárd dollárra változott.
A világ leggyorsabban növekvő márkáinak rangsorában a
kínai TikTok végzett az első helyen: becsült értéke több mint
háromszorosára nőtt a tavalyi
évhez képest, 18,7 milliárd dollárról 59 milliárd dollárra, amivel azonnal a 18. helyre került a
legértékesebbek márkák világranglistáján.
Az 500-as listán szereplő cégek
teljes márkaértékének több mint a
kétharmada két országhoz köthető,
az Egyesült Államok részesedése
48,64 százalék (3900 milliárd dollár), Kínáé pedig 19,31 százalék
(1600 milliárd dollár). (MTI)

Deloitte: megjelentek a globális
minimumadó modellszabályai
Nyilvánosságra hozta modellszabályait a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a globális minimumadóról, és az
EU is kiadta irányelvtervezetét a minimumadó unión belüli gyakorlatba ültetéséről –
hívta fel a figyelmet a Deloitte nemzetközi üzleti tanácsadó.

Az MTI-hez múlt szerdán eljuttatott összefoglalóban kiemelték:
a dokumentumok tartalmaznak néhány jelentősebb eltérést a korábbi
tervezetekhez képest, de a rendszer koncepciója továbbra is az,
hogy a nagy multinacionális vállalatcsoportok adóterhelése elérje a
minimum 15 százalékos mértéket
minden olyan országban, ahol
ezek a cégek jelen vannak. A modellszabályok nem változtatnak
azon, hogy abban az esetben, ha
egy országban az adott vállalatcsoport tényleges adóterhelése nem
éri el a 15 százalékot, akkor a különbözetet – a feltöltési adót – más
országok szedhetik be.
A modellszabályok lehetőséget
biztosítanak arra, hogy a feltöltési
adót maguk az érintett államok
szedjék be. Ha nem élnek ezzel a
lehetőséggel, akkor az elsődleges

szabály alapján az adót valamelyik
anyavállalat szintjén, főszabályként a végső anyavállalat szintjén
kellene befizetni. Ha az érintett
aluladóztatott csoporttagok anyavállalatai nem fizetik meg az elsődleges szabály alapján a
feltöltési adót – mert az adóügyi illetőségük szerinti hatóságok nem
alkalmazzák a minimumadó-szabályokat –, akkor a fennmaradó
különbözetet a másodlagos szabály alapján lehet beszedni.
A másodlagos szabály a feltöltési adó teljes összegét szétosztaná
a vállalatcsoport azon tagjai közt,
amelyek olyan országban működnek, ahol implementálták a minimumadó-szabályokat, így biztosítva, hogy az adó teljes összegét
befizessék a vállalatok. A feltöltési
adó összegének szétosztása a munkavállalók, valamint a tárgyi eszközök
értékének
arányában
történne meg. A Deloitte jelezte:
nagyon összetett és bonyolult szabályrendszer kerül a világ legtöbb
társaságiadó-rendszerébe, az új
szabályok alkalmazása valószínűleg kihívást jelent majd az adóhatóságoknak és az adózóknak is. Az
OECD és az EU tervei szerint a
szabályokat várhatóan 2023-tól
kell alkalmazni. (MTI)

Kardos Ibolya virágkötő

Miklós Anna Zsuzsanna rózsái,
gerberái feledtetik a január
végi mínusz fokokat. A marosszentkirályi virágüzlet 43
éves tulajdonosa 2018-ban
indította el férjével, Miklós
Imrével a közös vállalkozást,
igaz, eleinte nem a tavaszhangulatot árasztó élő növényeken volt a hangsúly.

Nagy Székely Ildikó
– Édesapám, Horváth János sírkövek készítésével foglalkozik, így
adta magát az ötlet, hogy a temetkezési szolgáltatások felé irányuljunk.
Koszorúkat,
művirágcsokrokat és az eltávozottól való
búcsúszertartás egyéb kellékeit értékesítettük, de a szentkirályiak inkább élő virágot kerestek nálunk.
Ehhez az igényhez igazodva bővítettük a cég profilját. Nem esett nehezemre megtenni ezt a lépést,
hiszen mindig is nagyon szerettem
a növényeket, leginkább a vörös rózsát. Nagy segítségemre volt kedves alkalmazottunk, Kardos Ibolya
Sarolta, aki virágkötészetet tanult,
és dolgozott is a szakmában Marosvásárhelyen – idézte fel a kisbolt
kezdeti időszakát a tulajdonos, akit
a cégalapítás előzményeiről is megkérdeztünk.
– Tizennégy évig előkönyvelőként dolgoztam. Rengeteg érdekes
tapasztalatot szereztem a közel

Fotó: Nagy Tibor

másfél évtized alatt, sokat fejlődött
a problémamegoldó képességem, és
egyszer csak megfogalmazódott
bennem, hogy szeretnék egy saját
vállalkozást, ahol kicsit másként tehetem próbára magam. A kegyeleti
tárgyak mellett kezdetben kevés virágot kínáltunk eladásra, inkább
csak rózsát, szegfűt, gerberát. Fokozatosan bővült a választék, cserepes növényeket – cikláment,
jácintot, primulát – is hoztunk, és
tulipánt, királyliliomot, mini- és
nagy fejű rózsát, illetve különféle
orchideafajtákat is lehetett nálunk
vásárolni. Most már olyan különlegességeink is vannak, mint az
Egyesült Államok déli részén, Mexikóban, a Karib-térségben és DélAmerika északi részén honos
Eustoma, ismertebb nevén lisianthus vagy préritárnics (Prairie gentian). A legutóbbi újdonságunk a
csokrokban, dobozos elrendezésekben nagyon jól mutató, piros bogyós
Hypericum
és
a
virágkompozíciókat gyönyörűvé
varázsoló Leucospermum.
– Honnan szerzik be az árut?
– Marosvásárhelyről, Marosszentgyörgyről és Székelyudvarhelyről. A marosszentgyörgyi
lerakatból hollandiai rózsákat szoktunk hozni.
– Gondolom, már kialakult a klienskörük.
– Igen. A szentkirályiak mellett a
Mezőségről is gyakran jönnek vá-

sárlók. Kérésre Marosvásárhelyre
ki is szállítjuk a rendelést.
– Szoktak-e részt venni a környező települések virágkiállításain?
– Eddig nem mutatkoztunk meg
ilyen helyeken, a kereslettel egyelőre így is elégedettek vagyunk.
– Befolyásolta-e mégis a járványhelyzet a bevételt?
– A pandémia természetesen a mi
eladási mutatóinkban is érzékelhető
volt, hiszen az emberek féltek, félnek kimozdulni, ugyanakkor számos rendezvény, ünnepi alkalom
elmaradt. Sem esküvői, sem keresztelői virágcsokrokra nem volt szükség az elmúlt közel két
esztendőben, viszont a Covid-19
miatt sok koszorút kellett készítenünk. A korlátozások mellett a
pénzhiány is rányomta a bélyegét a
keresletre, de bízunk benne, hogy
az idei év javulást hoz.
– Rendszerint mikor indul a virágszezon?
– Február 14-én, Bálint napján.
Utána egymást követik az alkalmak, március elseje, 8-a, aztán áprilisban a konfirmálások időszaka.
– Milyen jövőbeli tervei vannak
a Miklós családnak a vállalkozást
illetően?
– A legfőbb célkitűzésünk, hogy
továbbra is kellőképpen kiszolgáljuk a szentkirályiak igényeit. A cég
bővítését fiunkra, Miklós Hunorra
szeretnénk bízni a közeljövőben.

Tavaly ezren vettek részt az OTP Bank
Románia Alapítvány oktatási programjaiban
Tavaly 1000 személy vett részt az OTP Bank
Románia Alapítvány oktatási programjaiban,
amelyek célja a pénzügyi nevelés, a gyermekek számára kidolgozott programok, a pályaorientáció,
valamint
a
helyi
civil
szervezetekkel való stratégiai együttműködések támogatása – közölte múlt szerdán az
OTP Bank Románia.

Az Online lecke elnevezésű országos digitális oktatási program célja a digitális készségek fejlesztése és
azonnali alkalmazhatósága az online órák tervezésében. Tavaly több mint 500 pedagógus vett részt a képzéseken – írták.
Az alapítvány tartalomkészítőként olyan kommunikációs program kidolgozásában is részt vett, amely az
iskolai vezetői pozíciókra jelölt személyeket készíti fel.
Az idén 620 vezetőt akarnak képezni a tájékoztatás
szerint.
Az általános és középiskolai, valamint egyetemi
oktatóknak és diákoknak is szólnak a Mind Architect
és az Idegbiológia az osztályteremben elnevezésű

programok. Ez utóbbi kezdeményezés a mindennapi
életben is alkalmazható, az idegbiológián és pszichológián alapuló önismereti gyakorlatokat kíván eljuttatni az oktatási intézményekbe a pedagógusoknak
szánt segédanyagok révén. Tavaly 3000 pedagógus
regisztrált a projekt digitális platformján – írta a
bank.
Tavaly elindították a Menedzser akcióban elnevezésű projektet, amely lehetővé teszi a gazdasági profilú
felsőoktatásban részt vevő diákok számára, hogy az
egyetemeken megszerzett elméleti ismereteket gyakorlatba ültessék. A program célja 284 közgazdász szakos
hallgató szakmai gyakorlatának megszervezése. Emellett folytatódott a felnőtteknek szóló pénzügyi oktatási
program, a Pénzügyi fitnesz, amelynek 49 foglalkozásán összesen 500 érdeklődő vett részt.
Az OTP Bank Románia Alapítvány az OTP Bank
legfontosabb társadalmi felelősségvállalási projektje,
amelyet a romániai oktatás átalakulásának egyik fő pillérévé akarnak fejleszteni. Az alapítvány hét éve működik Romániában. (MTI)
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Gyári elektromos autó a klasszikus Miniből

Régi Mini elektromossá alakítása

Ki ne emlékezne Mr. Beanre
és a jellegzetes zöld Minijére?! Nagy valószínűséggel
mindenki akart magának is
egy olyan járművet, mint amilyennel a kissé szeleburdi Mr.
Bean közlekedik. Persze, a
Mini a későbbiekben is nagy
sikernek örvendett, mind a
Cooper, mind pedig a Countryman modellekkel. De az
már egy másik kor. Még a fiatalok vagy a sportautózás
szerelmesei is mosolyogva
gondolnak vissza az ős-Minire. A gyártó pedig most egy
másik réteget is meg szeretne
szólítani az oldtimerrel.

Nagy-Bodó Szilárd
Elkezdtek gyártani elektromos
Miniket. Pontosabban: átalakítják a
benzines változatokat. Bár jelenleg
kevés gyártó foglalkozik azzal,
hogy a már piacon levő – vagy bizonyos esetben már több alkalommal is új utódot kapó – modelljeit
átalakítsa, a Mini mégis úgy gondolta, hogy ez egy jó üzlet lehet.
Természetesen nem ugrott fejest a
mélyvízbe, egyelőre csak egy kisebb műhelyt alakított ki erre a
célra, ahol kiszerelik a belső égésű

BMW-szarvkormány

Forrás: BMW

Forrás: totalcar.hu

motort a klasszikus kisautóból, és
belehelyezik a 122 lóerős villanymotort. Minderre a Mini oxfordi
gyártelepén kerül sor. Ugyanitt szerelik be az akkumulátorcsomagot is,
amelynek mérete egyelőre nem ismert, de a gyáriak szerint körülbelül
160 kilométeres hatótávot biztosít
majd.
Attól sem kell félni, hogy az átalakított Minik veszítenek a dinamikájukból. Az elektromos változat
0–100-as gyorsulási ideje 9 másodperc körül fog majd alakulni, ami
már önmagában jobb eredmény,
mint amivel a gyári, belső égésű
motoros Mini rendelkezett.
Külön érdekesség az átalakításban, hogy a Mini azt is vállalja,
hogy megtartja az eredeti motort és
az egyéb komponenseket. Mindezt
azért, hogy ha a megrendelő netán
meggondolná magát a későbbiekben, akkor lehetséges legyen a viszszaalakítás. Értelemszerűen ezt nem
ingyen vállalják, ahogyan a visszaalakítást sem. De az opció adott.
Sok mindent nem cserélnek ki a
klasszikus Minikben. A hajtáson
kívül mindössze az autó műszeregysége fog változni. De ne gondoljuk, hogy valamilyen modern
egység kerül majd a jól megszokott
óracsoport helyére. Az új műszer-

egység stílusában fog illeszkedni az
autó belterébe, mindössze annyi
változás lesz, hogy az elektromos
hajtás paramétereit fogja majd jelezni.
Árakat egyelőre nem közöltek,
de nem lenne meglepő, ha az átépítést drágábban kínálnák, mint
amennyiért egy új villanyautót
kapna a vásárló. Ez már csak az átépítés egyediségéből következik.
Az, hogy mennyire válik be az üzlet
a Mininek, nem tudni, de mindenesetre érdekes kezdeményezés. Különleges élmény lenne beülni egy
közel 50 éves autóba, ami elektromos hajtással működik, és nem valami garázstuningról van szó,
hanem maga a gyártó végezte el a
módosításokat. Hasonlóan érdekes
lenne például egy bogárhátú
Volkswagen vagy a legendás T1-es
kisbusz is, de bármilyen más régi
típus után sokan fordulnának meg,
amikor azt látnák, hogy beáll egy
elektromos töltőponthoz, vagy
éppen hang nélkül suhan el.
Szarvkormány kerülhet
a BMW-kbe is
Tagadhatatlan, hogy a Tesla több
trendet is bevezetett az autópiacra.
A Tesla robbantotta be az elektromos autókat, számos sebességi és

Tesla-szarvkormány

gyorsulási rekordot megdöntött, nagyon jól áll az önvezetés tekintetében és ő radírozta le elsőnek a
kormány felső részét. Ez utóbbit
senki nem értette, hiszen az önvezetés még nem áll ott, hogy az autó
teljesen egyedül képes legyen elvezetni magát A pontból B pontba.
Egy ilyen „fél kormánnyal” pedig
első ránézésre lehetetlenek tűnik a
vezetés. Természetesen van olyan,
aki azt mondja, hogy egypár nap
alatt meg lehet szokni. Mindenesetre
a klasszikus kormánnyal sem volt
semmi baja senkinek, de lehetséges,
hogy ez is egy új piaci trend lesz.
Azonban megérkezett a BMW
szabadalma is, ami még a Tesla kormányánál is sokkal merészebb. A
leírás szerint egy olyan kormányt –
immáron nem használható a kormánykerék kifejezés – építene be,
ami lényegében nem több két fogantyúnál. Az ötlet nagyon vonzó
lehet a belső tér tervezőinek, hiszen,
ha nincs szükség a fogantyúkra,
akkor azokat be is lehet hajtani,
mindenféle kormánykerék-eltüntető
mechanizmus nélkül. Ez a tervezők
dolgát lényegesen megkönnyíti, és
tagadhatatlan, hogy a szarvak, illetve ezek eltüntetése nagyon is jól
néz ki.
De itt jön a bökkenő. Mi ennek a
koncepciónak a létjogosultsága?
Hiszen ehhez kellene egy megbízhatóan működő önvezető rendszer
is, amivel még nem találkoztunk.
Egyelőre ez a kétszarvú kormánynak éppen nem nevezhető valami
arra jó, hogy az ember akkor se álljon neki vezetni, ha történetesen
tud, és csak a legvégső esetben
nyúljon a kormányhoz.
Értelemszerűen, ha megérkezik a
teljes önvezetés, vagy a már majdnem végleges változata, akkor értelmet fog nyerni ez a kormány. Az
sem kizárt, hogy a BMW csak
akkor vagy soha nem fogja beszerelni az autóiba. A szabadalommal
rendelkezik, de ez nem jelenti azt,
hogy kötelezően kell is használja
vagy előírásszerűen használni
fogja. A szabadalom pusztán annyit
jelent, hogy amennyiben a gyártó
szeretné használni ezt a megoldást,
megteheti.
Még drágábbak lehetnek
az elektromos autók
A villanyautók terjedésének továbbra is a magas árak és az infrastruktúra hiánya szab gátat. Jelenleg

Az akkumulátor elhelyezése az elektromos autóban

Forrás: autostart.hu

pedig nagyon úgy fest, hogy a lítium egyre drágább lesz, ez pedig
valószínűleg tovább fogja növelni
az amúgy sem olcsó elektromos
autók árát.
Az akkumulátorok előállítási
költsége az utóbbi években a tizedére esett, míg 2010-ben 1200 dollárba került előállítani egy kWh-nyi
akkumulátort, mára valahol 118
dollár körül mozgunk. Ennek ellenére a villanyautók ára mégsem
csökkent, most pedig a lítium miatt
növekedésnek is indulhat.
Egy olyan furcsa jelenségnek lehetünk szemtanúi, amikor a termelés
felpörgetése
okozza
a
problémát. Dióhéjban az történt,
hogy egyre könnyebb és egyre olcsóbb lett az akkumulátorgyártás,
így a szektor nagyon gyorsan felszívta a nyersanyagokat. Másképpen mondva: nagyot ugrott a
kereslet, de a kínálat nem tudott
olyan iramban növekedni. Ez vezetett a nyersanyaghiányhoz. Mivel a
nyersanyag fogytában, az eladók
egyszerűen megemelték az árakat,
mert tudták, hogy mindenképpen el
fogják adni a lítiumot. Az akkumulátorgyártók pedig megvették, és
így emelkedett az ár. A 2021. januári árhoz képest most ötször drágább a lítium, de a kobalt ára is
megduplázódott, illetve a nikkel árfolyama is 15%-kal magasabb az
egy évvel korábbinál.
A TheDrive cikke szerint viszont
nem kell kétségbeesni, még annak
ellenére sem, hogy a lítium előreláthatólag még 50%-kal fog drágulni.
Az autós szaklap arról számol be:
2022 lehet a legrosszabb év, de jövőre már elindulhatnak lefelé az
árak. Ellenben nehéz azt megjósolni, hogy a gyártók milyen arányban akarják a fogyasztókra terhelni
az árnövekedést, és milyen arányban hajlandók lemondani a profitjukról. Hiszen nem kis nyereségről
van szó, konkrét példa erre az Audi
e-tron: 1895 dollár helyett 3861
dollárt kell fizessen a gyártó az akkumulátorért, és erre még rájöhet az
a további 50%.
Bárhonnan is nézzük: a lítium
árának ilyen szintű emelkedése
nem fog jót tenni az elektromos
autók piacának, hiszen már egy 510%-os áremelkedés is elég ahhoz,
hogy a vásárlók lemondjanak a vásárról, és inkább valamilyen belső
égésű motorral szerelt autót válaszszanak.

Forrás: Honda
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Szociális támogatás vidékről ingázó
diákoknak is
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A közintézményeknél is kinyomtatják

Február 14-ig kérelmezhetők
az ösztöndíjak

Digitális Covid-igazolvány

Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló
rendelet tavaly júliustól lépett hatályba. A digitális változatot mobileszközön lehet tárolni, a polgárok azonban nyomtatott
változatot is igényelhetnek. Mind a digitális,
mind a nyomtatott változaton szerepel egy
QR-kód az alapvető információkkal és egy digitális bélyegzővel, amely az igazolvány hitelességét szavatolja.

hozzájuk fordulókon segítenek. Akár előzetes időpont-egyeztetéssel, akár anélkül az igénylő dokumentumai alapján a Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyen letöltik, kinyomtatják és átadják a papíralapú Covid-igazolványt.
A járványügyi óvintézkedések folyamatos szigorítása mellett az országhatárok átlépéséhez, valamint a
belföldi korlátozó intézkedések betartásánál is előnyt
élveznek az oltási védettségi igazolványok birtokosai.
Az uniós tagállamok megállapodtak az okmány egySzer Pálosy Piroska
séges vizuális elemeiről, melyek alapján az elektronikus és a papíralapú változatot egyaránt könnyen fel
A digitális technológiát nem ismerő idősebb kor- lehet ismerni.
osztályhoz tartozó olvasóink hátrányban érzik magukat okostelefon
hiányában, a QR-kód letöltése,
amellyel a védőoltásukat igazolják,
számukra elképzelhetetlen. A szerkesztőséghez felvilágosításért fordulók érdekében felelevenítjük a
tudnivalókat.
Arra a kérdésre, hogy miként juthat védettségi igazolványhoz az a
beoltott személy, akinek nincs internet-elérhetősége, sem okostelefonja,
amelyre letöltheti az immunizálását
igazoló QR-kódot, a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság aligazgatója válaszolt.
– Azok, akiknek nincs internethozzáférésük, és papíralapú Covidigazolványhoz szeretnének jutni, a
lakóhely szerinti polgármesteri hivatalokban, a családorvosnál, a megyei
közegészségügyi igazgatóság, illetve a lakosság-nyilvántartó hivatalhoz fordulhatnak. Az igénylő által
szolgáltatott információk és az oltóközpontból kapott bizonylat alapján
a certificat-covid.gov.ro oldalról letöltik, kinyomtatják és átadják az
igazolást azoknak, akik ezt kérik –
tájékoztatott Ferencz Loránd aligazgató.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó osztályának igazgatója is hangsúlyozta, hogy a hasonló gondokkal

Születés, haláleset, családi események okán

A karantén ideiglenesen felfüggeszthető
Hétfői ülésén az országos járványügyi testület (CNSU) 6-os számú határozatával módosított az országba beutazókat érintő
karanténintézkedéseken, melyek február elsejétől érvényesek.

Öt napra kell karanténba vonulniuk azoknak a Romániába érkező személyeknek, akik beutazáskor nem
tudják felmutatni a digitális Covid-igazolványt, amely
bizonyítja, hogy be vannak oltva koronavírus ellen,
vagy az elmúlt 180 napban átestek a betegségen, vagy
van egy 72 óránál nem régebbi mintavételezésű negatív PCR-teszteredményük.
Emellett döntés született arról is, hogy igazoló dokumentumokkal igényelni lehet a karanténintézkedés
ideiglenes felfüggesztését különleges esetekben, például születéssel, házassággal vagy halálesettel kapcsolatos családi eseményeken való részvétel okán,
halaszthatatlan orvosi beavatkozás/kezelés esetén,
személyazonosító okmányok cseréje stb. miatt. A testület másik döntése értelmében az igazoltan fertőzöttek közvetlen kontaktjainak 5 napra kell karanténba
vonulniuk, illetve mentesülnek a karanténkötelezettség alól, ha az elmúlt 90 napban maguk is fertőzöttek
voltak.
Az Agerpres közleménye szerint az ülést követő
sajtótájékoztatón a katasztrófavédelmi főigazgatóság
vezetője, Raed Arafat hangsúlyozta: ezután a külföldről Romániába érkező személyekre – függetlenül
attól, hogy melyik országból érkeznek – ugyanazok a
karanténszabályok lesznek érvényesek, ugyanakkor

megszüntetik az országok színek szerinti besorolását
is. A CNSU határozatának előírásai a Hivatalos Közlönyben való megjelenésüktől február elsejétől lépnek
érvénybe.
Mentesülnek az ötnapos karantén alól a következő
kategóriákba tartozó személyek:
*a 12 éven aluli gyerekek;
*a Románián átutazók (ha 24 órán belül elhagyják
az országot);
*a határ menti ingázók, ha igazolni tudják munkaviszonyukat;
*a román állampolgárságú vagy Románián kívül
lakóhellyel rendelkező vagy élő, romániai vagy külföldi oktatási intézményekbe járó tanulók/egyetemisták, akik naponta ingáznak, és igazoló
dokumentumokat mutatnak be;
* a 2,4 tonnánál nagyobb össztömegű áruszállító
járművek vezetői, valamint a kilencnél több ülőhellyel
rendelkező járművek vezetői, amennyiben személyszállítást végeznek;
*a diplomáciai képviseletek, konzuli hivatalok és
más, Bukarestbe akkreditált diplomáciai képviseletek
tagjai, illetve diplomata-útlevéllel rendelkező személyek;
*a pilóták és a repülőszemélyzet tagjai, mozdonyvezetők és a vasúti személyzet tagjai, tengerészek;
*a romániai olaj- és gázfúró platformokon dolgozó
műszaki személyzet tagjai;
*a védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági alkalmazottak, ha szolgálati útról térnek haza. (szer)

Fotó: Nagy Tibor

Az Oktatási Minisztérium két
héttel meghosszabbította a
diákok ösztöndíjkérelmeinek
benyújtási határidejét. A miniszteri rendelet értelmében
február 14-éig van lehetőségük összeállítani és leadni az
iratcsomókat a diákoknak
vagy törvényes képviselőiknek, ugyanakkor az odaítéléssel kapcsolatos módosításokat
is eszközöltek, kibővítették a
kedvezményezettek körét.

Pálosy Piroska
Azoknak a diákoknak, akik számára az első félévre összeállították
az iratcsomót és benyújtották az
ösztöndíjkérelmet, ezt nem kell
újra megtenni, mert érvényesek
maradnak a tanév végéig. Mindazok, akik az első félévben szociális ösztöndíjban részesültek,
továbbra is megkapják a támogatást, az eddigi 100 lej helyett azonban 200 lejben részesülnek.
Ugyanebbe a kategóriába sorolták
azokat a diákokat is, akik 2022-ben
az 1.524 lejes nettó jövedelmet
megvalósító családokban élnek,
2021-ben a jövedelemhatár nettó
1.386 lej volt.
Kétszáz lejes szociális támogatás
Szociális támogatásban részesülnek az árvák, az egyszülős di-

ákok, a nevelőotthonokban, családi típusú házakban élők. Számukra a támogatás odaítélésének
nem feltétele az egy háztartásban
élők jövedelme. Azok a vidéki
diákok is részesülnek szociális
támogatásban, akik más településre járnak iskolába, esetükben
sem mérvadó a család jövedelme.
A IX. osztályosok első félévtől
részesülhetnek ösztöndíjban
Az Oktatási Minisztérium közleménye szerint a fő célkitűzés a
diákok tanulásra való ösztönzése
és a nehéz körülmények között
élők anyagi támogatása. 2011 óta
az érdemösztöndíjakat az előző
tanév általánosa alapján kaphatták
meg a diákok, ez alól kivételt az
V. és IX. osztályosok képeztek. A
miniszteri rendelet értelmében újdonságként bevezették, hogy a
IX. osztályosok már az első félévben részesülhessenek ösztöndíjban. Annak érdekében, hogy
minden egyes állami fenntartású
általános iskolában és középiskolában biztosítva legyen az ösztöndíjak kifizetése, a 2021. évi
1.094-es számú kormányhatározat
értelmében az Oktatási Minisztérium javasolni fogja az állami
költségvetésből való finanszírozást.

Márciuska- és nőnapi vásár Marosvásárhelyen

Két hétig lehet jelentkezni

Február 25. – március 8. között
megszervezik a Márciuska- és
nőnapi vásár – 2022 elnevezésű rendezvényt. Marosvásárhelyen a Győzelem tér 3. szám
alatt, a 15-ös teremben február 14-éig jelentkezhetnek
mindazok, akik helyszínt igényelnek márciuska- és virágértékesítés céljából.

A szükséges
iratokat
a
biroul.unic@tirgumures.ro címre
online is be lehet nyújtani február
14-éig (ezen a napon is). A helyszínek kisorsolását február 18-án 13
órától tartják a Művész moziban, a
Rózsák tere 35–37. szám alatt.
Február 25. – március 1. között
márciuska és vágott virág értékesítése – márciuska időszaka. Március
2–8. között cserepes és vágott virágok értékesítése – nőnapi virágvásár időszaka. A márciuskák és
virágok értékesítésére javasolt
helyszínek, valamint a szükséges
iratok a www.tirgumures.ro honlapon, illetve a Közterület-kezelő
Közszolgálat Kós Károly utca 1/B
szám alatti székhelyén tanulmányozhatók. Bővebb tájékoztatást a
következő telefonszámokon lehet
igényelni: 0265-268-330, 117-es
mellék – SAAE / 174-es mellék –

egységes iroda, vagy a 0365-807873, 108-as mellék – SADPP, az
intézmény www.tirgumures.ro honlapján, illetve az alábbi e-mail-címeken: autorizari@tirgumures.ro/
biroul.unic@tirgumures.ro/adp
@tirgumures.ro. Abban az esetben,
ha a COVID–19 világjárvány megelőzését és hatásainak visszaszorítását célzó, a veszélyhelyzetben
hozott intézkedésekre vonatkozó
törvényes előírások megtiltják az
ilyen jellegű tevékenység megszervezését, az eseményt nem tartják
meg. (pálosy)

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Kis híján futballra váltott, de jó, hogy nem tette!

Búcsú Csollány Szilvesztertl
Ötvenegy esztend s korában,
múlt hétf n elhunyt Csollány
Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász. A gyr egykori kiválósága december elején,
koronavírus-fert zés okozta betegség miatt került kórházba.
Csollány Szilveszter 1970. április
13-án született Sopronban. A tornával átlagon felüli fizikai képességeinek és tanulékonyságának köszönhet en már ötévesen megismerkedett, Gy rben. Amikor követte volna a bátyját, és inkább futballozni akart, az édesanyja és az
edz je meggy zték a folytatásról,
és az is sokat számított, hogy már
egészen fiatalon voltak sikerélményei a versenyeken.

egy olimpiai arany- és ezüst-, egy
világbajnoki arany- és öt ezüst-, illetve egy Európa-bajnoki arany-,
egy ezüst- és négy bronzérem után
visszavonult, mert megelégelte a
folytonos fogyókúrát, a kemény edzéseket, és már a motivációja is hiányzott, hiszen mindent elért, amit
akart.

Megszenvedték
a devizahitel-válságot

Sokba került a szókimondás

Csollány Szilveszter egy 2004. augusztus
4-én készült felvételen
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A f városba 1986-ban költözött,
az Újpesti Dózsa sportolója lett,
három esztend vel kés bb bekerült
a feln ttválogatott keretébe, 1990ben pedig – a korosztályos versenyek érmei után – els alkalommal
állhatott dobogóra a nemzetközi feln ttmez nyben, miután harmadik
lett az Európa-bajnokságon.
Szókimondó magatartása következtében, a szakvezet kkel folytatott vitái után 1993-ban eltiltották,
és fegyelmi büntetése miatt nem engedték indulni a vb-n, vagyis kizárták a válogatottból. Pedig ekkor
már világbajnoki ezüst- és kétszeres
Európa-bajnoki bronzérmes volt, a
barcelonai olimpián pedig a hatodik
helyen végzett gyrn.
Ekkor az Egyesült Államokba
költözött, és el bb St. Louisban,

majd Sacramentóban fiatalokat oktatott. Nehéz körülmények között
dolgozott, közben pedig egyedül,
edz nélkül készült az atlantai ötkarikás játékokra. Megváltozott, és fegyelmezett emberként ezüstérmet
nyert.
Egy év múlva hazaköltözött,
Sydney-ben pedig rendkívül tudatosan, magabiztosan versenyzett, és
látványos gyakorlata emlékezetes
körülmények között olimpiai aranyérmet jelentett számára.
A világversenyeken csak gyrn
nyert érmeket, ezért manapság már
sokan szerspecialistaként emlékeznek rá, pedig akkoriban erre még
nem volt lehet ség.
Sikertörténete a 2002-es debreceni világbajnokság megnyerésével
vált teljessé, így a következ évben

Versenyz ként a torna száz százalékban kitöltötte az életét, ezért az
edzések mellett nem tudott komolyan tanulni, de a civil életben els sorban nem emiatt szembesült
nehézségekkel. Miután 2005-t l elkezdte kapni az olimpiai életjáradékot, felvettek egy svájci frank
alapú, biztosítással egybekötött hitelt a családi házukra, aminek a törleszt részlete az egekbe szökött a
2008-as gazdasági világválság után.
Mindez, ha nem is tette tönkre, mert
nélkülözniük nem kellett, de rendkívül nehézzé vált a megélhetésük.
El fordult, hogy több különböz
állása volt egyszerre. Minden munkát elvállalt, tevékenykedett egy önkormányzat sportosztályán, játszótereket gyártó cégnél, volt újságíró
és középiskolában testnevel , másfél évig pedig egy kocsmában csaposként dolgozott, de így is nehezen éltek meg.
El ször 2008-ban foglalkozott
gyerekekkel Sopronban, de a kezdeti sikerek és népszerség után ellehetetlenítették a saját tornaiskoláját. Két évig, 2011 és 2013 között
Izlandon egy klubcsapatnál dolgo-

A Ferencváros és az Újpest játékosai a január 24-én elhunyt Csollány Szilveszter olimpiai,
világ- és Európa-bajnok tornászra emlékeztek a labdarúgó NB I. 18. fordulójában játszott Újpest
FC – Ferencvárosi TC mérkzés kezdete eltt a Szusza Ferenc Stadionban 2022. január 30-án
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

zott, amit szintén nagyon szeretett,
ám két év után a felesége honvágya
miatt hazatértek. Csollány Szilveszter ezután másfél éven át Sopron és
Svájc között ingázott, ahol szintén
tornaedz ként dolgozott, ahogyan
kés bb Ausztriában is.

Tátongó rt hagy maga után
Id közben a magyar szövetség
segítségével a soproni klubhoz került, ám végül ott sem volt maradása, pedig tevékenységét a
szövetségi kapitány is méltatta.
Kés bb f állású édesapaként intézte a négytagú család dolgait,
emellett az ELTE szombathelyi
központjában heti kétszer küls s
torna-szakoktatóként tanította a leend testnevel tanárokat arra, hogyan oktassák majd a tornát, illetve
Sopronban egy táncegyesületben tanított talajakrobatikát.
„Óriási veszteség számunkra
Csollány Szilveszter halála, egy
olimpiai bajnok társunk hagyott itt
minket. Mind az egyetemes magyar

Marosvásárhelyen dl el a továbbjutás
a Bajnokok Ligájában
Bálint Zsombor
Továbbjutási reményt kelt eredményt ért el a Romgaz-Elektromaros n i tekecsapata a csehországi Slovan
Rošice otthonában, a Bajnokok Ligája negyeddönt jének
els menetében.
Az esélyesebbnek elkönyvelt cseh klub elleni találkozón az els két, majd a következ két páros után a marosvásárhelyi csapat akár a gy zelemben is reménykedhetett,
az utolsó párban azonban a házigazdáknak sikerült megfordítaniuk a ledöntött tekebábok összesített eredményét,
ezzel pedig döntetlenre hozták a találkozót. Az eredmény
azonban több mint biztató, hiszen a tekesportban a hazai
pálya el nye rendkívül fontos, és február 19-én, a marosvásárhelyi visszavágón elég egy hasonló döntetlen is a
továbbjutáshoz, ha legalább 14 menetet sikerül megnyerni. Azonban, ha a most hiányzó veterán klasszis,
Duka Tilda is visszatér a pályára, jó esély van sima gy zelemre is.
Egyéniben meglep módon az alig 18 esztend s Szabó
Júlia Emese teljesített a legjobban, akit l talán kevésbé
volt ez várható, 610 fája azonban nemcsak csapatpontot,
de négy menetet is ért. Jó átlaggal zárt Roxana Bordianu,
Maria Ciobanu és Noemi Budoi is, utóbbi balszerencséje,
hogy közvetlen ellenfele szenzációs napot fogott ki. Seres
Bernadettnek az átlag alatti teljesítmény is elég volt a
ponthoz, míg Fekete Rékának ezúttal nem ment a gurítás.
Az 517 fa mélyen a képességei alatti, ráadásul itt sikerült
fordítaniuk a házigazdáknak az összesített eredményen,
miután addig végig a marosvásárhelyi csapat vezetett.
Ha sikerül kivívni a továbbjutást, az újabb bravúrt jelentene Orosz István és Seres József tanítványai számára,

Fotó: Nagy Tibor

Motiválta és inspirálta
Berki Krisztiánt
Csollány Szilveszter sydney-i
gy zelme óriási élményt és motivációt jelentett Berki Krisztián
számára, aki pályája során ugyancsak olimpiai, világ- és Európabajnoki címet nyert. Az egykori
lólengés-specialista elmondta, a
2002-es patraszi kontinensviadalra is szívesen emlékszik viszsza, ahova együtt utaztak. „A
legnagyobb büszkeség számomra
azonban, amikor ugyanannak az
évnek a végén már együtt szerepeltünk a debreceni világbajnokságon” – idézte fel Berki
Krisztián.
sportban, mind pedig a teljes magyar tornásztársadalomban óriási
rt hagy maga után, hatalmas tragédia a magyar torna számára“ – idézi
a sportági szövetség közleménye
Magyar Zoltán elnök szavait.

Uzuni a Granadában folytatja

Eredményjelz
Ni teke Bajnokok Ligája, negyeddönt, 1. menet: Slovan Rošice (cseh) – Romgaz-Elektromaros 4-4 (13-11,
3438-3402)
Egyéni eredmények: Nikola Tatoušková – Roxana Bordianu 0-1 (1-3, 566-577), Anna Štraufová – Szabó Júlia
Emese 0-1 (0-4, 548-610), Natalie Topiová – Noemi
Budoi 1-0 (4-0, 628-572), Andrea Axmanová – Seres
Bernadett 0-1 (2-2, 529-546), Nadežda Dobešová –
Maria Ciobanu 0-1 (2-2, 574-580), Lucie Vaverková –
Fekete Réka 1-0 (4-0, 593-517).
További eredmények: SKC Victoria 1947 Bamberg
(német) – KK Proteus Postojna (szlovén) 8-0, KK
Mlaka Rijeka (horvát) – KC Schrezheim (német) 7-1,
KK Alimenta Újvidék (szerb) – SK-FWT Composites
Neunkirchen (osztrák) 5-3.
s t, idegenlégiósok nélkül lehet képes erre (a két korábbi
dönt be jutást Méhész Anita és Sáfrány Anita magyarországi tekéz k segítették), és azt jelezné, hogy Duka Tilda
köré, aki az egy-két évtizeddel korábbi aranycsapat tagja
is volt, feln tt a nemzetközi szintre a fiatal nemzedék is.
(A Rošicében pályára lép csapat átlagéletkora nem éri
el a 20 évet.)
A n i teke Bajnokok Ligája négyes dönt jét egyébként
Gy rben rendezik április 2-3-án, és amennyiben továbbjut, a Romgaz-Elektromaros az el dönt ben elkerüli
a legy zhetetlennek tn Bamberget, a KK Mlaka Rijeka – KC Schrezheim párharc gy ztesével mérk zik.

Megvédte a serleget a Romgaz-Elektromaros
Néhány nappal a csehországi BL-találkozó el tt rendezték Ploieti-en a Románia-kupa zárófordulóját. A
marosvásárhelyi együttes megvédte címét, és maximális pontszámmal (9) újra elhódította a serleget. Az
utolsó fordulóban a csapatot Dan Monica, Maria Ciobanu, Fekete Réka, Seres Bernadett, Szabó Júlia Emese,
Jánosi Halmágyi Kriszta és Roxana Bordianu alkotta,
Duka Tilda és Noemi Budoi ezúttal távolmaradt.
Egyúttal lejátszották a Conpet-Petrolul Ploieti elleni
idegenbeli bajnoki mérk zést is. A találkozó – az ebben
a sportban rendkívül ritkának számító eredménnyel –
döntetlenre zárult. Nem a 4-4 a szokatlan, hiszen el fordul, hogy az egyik csapat négy párban gy z, de a
másiknak van több összesített fája, hanem az, hogy ezúttal a fák száma is megegyezett (3009-3009).

Fotó: a Granada CF közösségi oldala

A spanyol élvonalbeli Granadában folytatja pályafutását a Ferencváros labdarúgócsapatának albán válogatott támadója, Myrto
Uzuni.
A két klub hétf este jelentette be az üzletet, az anyagi részleteket nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor a mértékadó transfermarkt.de adatai alapján hárommillió euró körüli összeg cserél
gazdát, ezzel Uzuni a második helyre ugrott a szaklapon a legdrágábban értékesített NB I.-es játékosok között. A rangsort a bosnyák Muhamed Besic vezeti, aki a 2014–2015-ös idényben 4,8
millió euró ellenében igazolt a Premier League-ben szerepl Evertonhoz.
A bajnoki címvéd Ferencváros honlapja emlékeztet rá: a 26
éves Uzuni személyében nemcsak egy játékos, hanem egy remek
ember, a szurkolók egyik nagy kedvence hagyja el az együttest.
A 21-szeres albán válogatott labdarúgó 76 alkalommal játszott a
zöld-fehéreknél, ebb l 67 volt tétmérk zés.
Összesen 41-szer talált a kapuba, góljai közül ötöt el készületi
összecsapásokon szerzett. A Ferencvárossal begyjtötte a klub 32.
bajnoki els ségét, gy ztes gólt szerzett a Dinamo Zágráb elleni
kulcsfontosságú Bajnokok Ligája-selejtez n, de betalált a Molde
otthonában, majd Torinóban a Juventus elleni BL-csoportmérk zésen is.
A Granada a 14. helyen áll a La Ligában, négy mérk zés óta
nyeretlen, vasárnap pedig a listavezet Real Madrid otthonában
lép pályára.
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Eurobarométer:

Az EU a stabilitás szigete e bizonytalan világban
Az ifjúság európai évének kinevezett
2022-es év kezdetén közzétett felmérés arra világít rá, hogy hogyan vélekednek az európai fiatalok az Európai
Unió előtt álló kihívásokról. Azt is
megmutatja, hogy a fiatalok kulcsszerepet játszanak az Európa jövőjéről
szóló konferencián.

Az európaiak 68 százaléka egyetért azzal,
hogy az EU a stabilitás szigete e bizonytalan
világban; 67 százalékuk szerint az uniós projekt jövőbeli perspektívát kínál az európai fiatalok számára.
Majdnem minden második fiatal szerint az
éghajlatváltozás az EU jövője előtt álló fő
globális kihívás * Tíz európai fiatal közül kilenc, az összes válaszadónak pedig 87 százaléka szerint az éghajlatváltozás elleni
küzdelem hozzájárulhat saját egészségének
és jólétének javításához * A válaszadók 43
százaléka szerint az Európa jövőjéről szóló
konferencián jobban odafigyelnek a fiatalokat érintő kérdésekre, mivel őket is bevonták
a konferenciába * A válaszadók 81 százaléka
állítja, hogy boldogan él az EU-ban.
Az éghajlatváltozás az EU előtt álló
legnagyobb globális kihívás
A felmérés szerint a 15–24 évesek 91 százaléka véli úgy, hogy az éghajlatváltozás elleni
küzdelem
hozzájárulhat
saját
egészségének és jólétének javításához, míg
az 55 éves vagy annál idősebbek 84 százaléka ért egyet ezzel. Majdnem minden második európai (49 százalék) az éghajlatváltozást
tekinti az EU jövője előtt álló fő globális kihívásnak. A megkérdezettek túlnyomó többsége támogatja az európai zöldmegállapodás

környezetvédelmi célkitűzéseit: 88 százalékuk fontosnak tartja, hogy gazdaságunkban
növekedjen a megújuló energia részaránya,
és nagyobb legyen az energiahatékonyság,
míg 80 százalék abban ért egyet, hogy 2050re Európát a világ első klímasemleges kontinensévé kell tenni, és segíteni kell a
kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású
járművek piacának növekedését.
A válaszadók által kiemelt további globális
kihívások közé tartozik az egészségügy
(34%), valamint a kényszerű migráció és lakóhelyelhagyás.
Az összehasonlítható életszínvonal (31%)
és a közös egészségügyi politika (22%) a két
leghasznosabb szempont, amelyből Európa
jövője vizsgálható. Az európaiak prioritásként nevezik meg továbbá a tagállamok közötti erősebb szolidaritást (21%) és az
energiafüggetlenséget (20%).
Társadalmi egyenlőtlenségek, munkanélküliség, migrációs kérdések – a leggyakrabban
említett kihívások
Az EU előtt álló leggyakrabban említett kihívások között a társadalmi egyenlőtlenségek
(36%), a munkanélküliség (32%) és a migrációs
kérdések (31%) szerepelnek. A globális kihívásokhoz hasonlóan a környezetvédelmi kérdések
és az éghajlatváltozás is kiemelt helyet kap az
EU előtt álló kihívások listáján. A válaszadók
32 százaléka említette ezeket.
Az EU fő értéke a demokrácia, az emberi
jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása
Az európaiak úgy vélik, hogy az EU fő értéke a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság uniós tiszteletben tartása (27
százalék), amelyeket az EU gazdasági, ipari

2022 az ifjúság európai éve
Az ifjúság európai évének az a célja
egyrészt, hogy felhívja a figyelmet a
fiatalok problémáira, melyek a koronavírus-járvány következtében megsűrűsödtek,
másrészt,
hogy
népszerűsítse mindazokat a pályázati
lehetőségeket, támogatásokat, amelyeket az Európai Unió biztosít az ifjúság számára – hangsúlyozta Winkler
Gyula EP-képviselő hétfői dévai sajtótájékoztatóján.

„Fontosnak tartom, hogy a hazai fiatalok
is tudjanak arról, hogy 2022 az ifjúság európai éve, mert ez jó lehetőség arra, hogy minél
többet tájékozódjanak, hogy mit tud nyújtani
az Európai Unió számukra. (…) Azt gondolom, hogy az ifjúság európai éve kiváló alkalom fiataljaink számára, hogy az EU konkrét
segítségét igénybe vegyék, kihasználva
mindazokat a lehetőségeket, amelyek nem
lennének elérhetőek, ha nem volnánk az unió
tagjai. Ezek a lehetőségek pedig olyan tapasztalatokat biztosítanak, amelyek jelentős
mértékben hozzájárulhatnak társadalmunk
modernizációjához” – fejtette ki Winkler
Gyula.
Az RMDSZ EP-képviselője kitért arra is,
hogy mennyire fontos, hogy a fiatalok folyamatosan tájékozódjanak, milyen lehetőségeket biztosít az unió, különösen, hogy az
elmúlt két évben a koronavírus-járvány negatív hatásai elsősorban az ifjúságot érintették. „Az ifjúság európai éve tulajdonképpen
olyan tematikus év lesz, amikor szeretnénk
segíteni a fiataloknak, hogy leküzdjék a koronavírusjárvány számtalan negatív hatását.
Aggasztó statisztikai adatok jelentek meg a
fiatalok lelki egészségéről: tele vannak félelemmel a jövőre vonatkozóan, nem értik,
hogy mi történik körülöttük, mi történik a tár-

sadalomban, nem optimisták, szoronganak,
beilleszkedési gondjaik vannak. Éppen ezért
úgy döntöttünk tavaly ősszel az Európai Parlamentben, hogy 2022 legyen az ifjúság európai éve. (…) Úgy gondolom, szükség van
arra, hogy a fiatalok tájékozottak legyenek
afelől, hogy milyen lehetőségeket biztosít az
EU, sőt, érdemes őket a komfortzónájukból
kibillenteni. Az elmúlt két évben sokan bezárkóztak, őszintén úgy vélem, ki kell lépniük ebből a burokból, és proaktívan,
kíváncsian tájékozódjanak, mert nagyon jó
támogatási lehetőségek vannak” – tette hozzá
a képviselő.
Az európai parlamenti képviselő beszélt
néhány olyan uniós programról, amelyekkel
támogatják a fiatalokat az oktatásban, de
abban is, hogy felelős, európai értékeket valló
állampolgárokká váljanak. Emlékeztetett,
hogy a 2021–2027 közötti költségvetési időszakban az Erasmus+ program finanszírozási
keretét megduplázták, ma már eléri a 28 milliárd eurót. „Úgy vélem, hogy azok a fiatalok,
akik Erasmus+ programban vesznek részt,
olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyeket
itthon is kamatoztathatnak. Fontos, hogy bizonyos időszakot Európában töltsenek, tanuljanak,
vegyenek
részt
gyakornoki
programban, ismerjenek meg más országbeli
fiatalokat, más kultúrákat, találkozzanak más
típusú oktatással. Amikor ezek a fiatalok
visszatérnek, nemcsak másképp fognak gondolkodni, hanem van rá elsajátított tudásuk,
készségük is, hogy másképpen cselekedjenek, és ezt itthon kamatoztassák” – részletezte Winkler Gyula.
Kitért az ismét meghirdetett DiscoverEU
– Fedezd fel Európát programra is, amelyre
18. életévüket betöltő fiatalok jelentkezhetnek, akik európai utazáshoz nyerhetnek in-

és kereskedelmi ereje követ (25 százalék).
A válaszadók szerint a béke (49 százalék), a
véleménynyilvánítás szabadsága (47 százalék), a társadalmi egyenlőség és szolidaritás
(45 százalék), valamint a másokkal szembeni
tolerancia és nyitottság (44 százalék) azok az
értékek, amelyeket az EU – más országokhoz
képest – a legjobban megtestesít. Az európaiak túlnyomó többsége boldogan él az EUban (81 százalék) és hazájában (89 százalék),
és elégedett a családi életével (89 százalék).
Nagy az érdeklődés az Európa jövőjéről
szóló konferencia iránt

lódó európai kulturális és sporteseményeken
való részvétel (39 százalék) a polgári szerepvállalás következő legvonzóbb formái.
Az európaiak összességében az éghajlatváltozást és a környezetet (44 százalék), az
egészségügyet (40 százalék), valamint az erősebb gazdaságot, a társadalmi igazságosságot
és a foglalkoztatást (40 százalék) tekintik a
konferencia kulcsfontosságú kérdéseinek.
Egyértelmű elvárás, hogy a konferencia
kézzelfogható eredményekhez vezessen. A
válaszadók ugyanis aktívabban vennének
részt a konferencia tevékenységeiben, ha meg
lennének győződve arról, hogy részvételük
tényleges hatással jár (53 százalék).
Az európaiak 90 százaléka egyetért azzal,
hogy az Európa jövőjével kapcsolatos döntések során jobban figyelembe kellene venni az
uniós polgárok véleményét. 55 százalékuk
szerint az európai választásokon való szavazás az egyik leghatékonyabb módja annak,
hogy az uniós szintű döntéshozók meghallgassák véleményüket.

Az európaiak mintegy 43 százaléka véli
úgy, hogy az, hogy a fiatalabb generációt is
bevonják az Európa jövőjéről szóló konferenciába, azzal az előnnyel jár, hogy jobban összpontosítanak az őket érdeklő kérdésekre. A
konferencián betöltött kulcsszerepük további
előnye egyrészt az az energia és motiváció,
amellyel hozzájárulnak a reformokhoz és a
változásokhoz (ezt a válaszadók 35 százaléka
említi), másrészt az, hogy Európa jövőjének
alakításakor jobban összpontosítanak napjaink társadalmi kihívásaira (33 százalék).
Az európai polgárok továbbra is folyamatosan érdeklődnek az Európa jövőjéről szóló
konferenciához való hozzájárulás és az abban
való részvétel iránt. Bár ezt legszívesebben
felmérés kitöltésével tennék, amint az európaiak több mint fele (59 százalék) jelezte,
szinte minden második európai (46 százalék)
el tudja képzelni, hogy részt vegyen a saját
szakterületét érintő összejöveteleken. Az online konzultációkon való részvétel (40 százalék), az európai és nemzeti politikusoknak
szóló ötletek és javaslatok előterjesztése (39
százalék), valamint a konferenciához kapcso-

Az Európa jövőjéről szóló konferencia
számára ajánlásokat elfogadó európai polgári
vitacsoportok folyamatban lévő munkájával
párhuzamosan az Európa jövőjéről szóló,
most közzétett 517. Eurobarométer tematikus
felmérés betekintést nyújt abba, hogy az európaiak miként vélekednek az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatban, és
hogy szerintük melyek az unió előtt álló legfontosabb kihívások.
Az Európai Parlament és a Bizottság által
közösen megrendelt felmérésre 2021. szeptember 16. és október 17. között került sor a
27 uniós tagállamban. A felmérést személyesen végezték el, és szükség szerint – a koronavírus-világjárvány miatt – kiegészítették
online interjúkkal. Összesen mintegy 26 530
interjúra került sor. (mózes)

gyenes vonatjegyet. „Érdemes az idén nagykorúvá váló fiataloknak követni a
DiscoverEU honlapját, mert március–áprilisban ismét lesz pályázati kiírás, lehet megint
jelentkezni” – hívta fel a figyelmet.
Beszélt az Európai Parlament Nagykövetiskolája programról is, amelyben számos
hazai oktatási intézmény vesz részt, és országosan olyan hálózat alakul, amely keretet teremt a diákoknak, hogy találkozzanak,
megismerjék és megvitassák, hogyan működik, milyen lehetőségeket nyújt az EU. „Az
elmúlt két évben online zajlottak a találkozók, én magam is többször részt vettem ilyen
beszélgetésen” – mondta el a képviselő.
Az Európa jövőjéről szóló konferencia
kapcsán idézte fel, hogy egyévnyi szünet
után, tavaly ősszel ismét megszervezték
Strasbourgban az európai ifjúsági rendezvényt, az EYE-t. „Több mint ötezer fiatal vett
részt, támogatásommal egy erdélyi csapat érkezett az eseményre. (…) Fontosnak tartom,
különösen az Európa jövőjéről szóló konferencia kapcsán, hogy a fiatalok legyenek aktívak, vegyenek részt a vitákban. Az EU
nemcsak egy szabadkereskedelmi övezet,
egy egységes piac, hanem rendkívül fontos
alapértékek közössége: az emberi méltóság,
a szabadság, a szólásszabadság, a sajtószabadság, a jogállamiság, a demokrácia működésének tiszteletben tartása. Úgy gondolom,
hogy azt a fiatalt nem lehet megvezetni, nem
lehet befolyásolni, aki tájékozott, érti az
uniót, ismeri annak működését” – jegyezte
meg Winkler Gyula.
Megemlítette az Európai Ifjúsági Nagy
Károly-díjat, amelyet az európai és nemzetközi megértést előmozdító ifjúsági projekteknek ítélnek oda. „Az EP kulturális, oktatási,
ifjúsági és sportbizottságának tagjaként nagy
megtiszteltetés számomra, hogy részt veszek
a zsűri munkájában, amely a hazai fiatalok

legjobb projektjét fogja kiválasztani” – tette
hozzá.
Az EP-képviselő rámutatott, hogy az ifjúság európai éve nem központosított eseménysor, hanem minden tagállam külön szervezi.
„Románia esetében a kapcsolattartó pont
megszervezése folyamatban van az újonnan
létrehozott család- és ifjúságügyi minisztériumban. Felelőse várhatóan az RMDSZ államtitkára: Kacsó-Doboly Izabella-Mária, aki
dévai kollégánk, tíz évet dolgozott a megyei
ifjúsági és sportigazgatóságon” – osztotta
meg Winkler Gyula.
Mint megjegyezte, az európai ifjúsági portálon számos konkrét információ elérhető a
fiataloknak szóló programokról, projektekről.
Winkler Gyula külön felhívta a figyelmet
arra, hogy fiatal vállalkozóknak is vannak pályázati lehetőségek. „Az Erasmus fiatal vállalkozóknak most már jól bejáratott
programnak számít, üzleti terv alapján nyújt
pénzügyi támogatást fiatal vállalkozóknak,
akik egy–hét hónapnyi időszakra fizetett gyakornokként dolgozhatnak egy kkv-nál valamely uniós tagállamban. Ez számomra
kedves program, hiszen egy osztrák EP-képviselő kollégámmal közösen kezdeményeztük 2007-ben. Két év múlva, 2009-ben
kísérleti programként indult, majd 2011 óta
állandó program az Európai Bizottság kínálatában, a COSME, vagyis a vállalkozások
versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) segítő európai uniós program részét képezi. Sajnálatos módon itthon
kevésbé kihasznált gyakornoki program” –
fogalmazott Winkler Gyula.
Az RMDSZ EP-képviselője szerint kiemelten fontos, hogy az EU-s pályázati lehetőségekről, programokról rendszeres és
következetes legyen a tájékoztatás.
Winkler Gyula EP-képviselő
sajtóirodája

Több mint 26 500 interjú
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Olaszországban februártól a mindennapi élet az oltási igazolással működik
Olaszországban keddtől megkezdődött az oltási igazolások általános
használata, a dokumentum felmutatását kérik a legtöbb üzletben, a vendéglátóhelyeken és a közlekedési
eszközökön. Eltörölték továbbá a külföldről érkezők tesztkötelezettségét,
és meghosszabbították a szabadtéri
maszkhasználat kötelezettségét.

Oltási igazolás kell az üzletekbe való belépéshez, kivéve az élelmiszerboltokat és az
alapvető szükségcikkeket áruló boltokat, közöttük a gyógyszertárakat. Kérik az igazolást
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

a ruhaüzletek, a dohányboltok, a könyvesboltok bejáratánál, valamint a bankokban, postákon és más hivatalokban. Oltási igazolás
szükséges a sportlétesítményekben, kulturális
intézményekben, mozikban, színházakban,
koncerttermekben, zárt és szabadtéri vendéglátóhelyeken, hotelekben, a városi tömegközlekedésben és a távolsági járatokon.
Az egy vagy két adag oltással bírók igazolásának érvényességét 6 hónapra csökkentették. Az emlékeztető oltás felvételét is
bizonyító igazolás hatályát határozatlan időre
meg akarják hosszabbítani, de arról még nem

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk február

MINDENFÉLE

2-án

a

drága

édesanyára,
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(14686-I)

feleségre,

nagymamára,

a nyárádgálfalvi KERESZTESI
MAGDÁRA halálának 11. évfor-

(14737-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal ácsmunkát,
bádogosmunkát, szigetelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0742-344-119,
Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, a sáromberki LACZKÓ
VÁLLALOK előnyös áron minden-

ILONÁRA

féle építkezési munkát, fametszést

első évfordulóján és LACZKÓ

előnyös áron. Tel. 0741-352-972.
(14735)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk
öcsémtől,
LÖBL PÉTERTŐL
akit 66 éves korában elragadott a
kegyetlen halál. Temetése február 2-án, szerdán 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (sz.-I)

dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.

Bence. (14716-I)

született végleges döntés. Utóbbi hasznos
lehet majd azoknak a külföldieknek, akik
kora ősszel kapták meg az emlékeztető oltást,
és a következő hónapokban vagy nyáron
akarnak Olaszországba menni.
Február elsejétől az 50 év felettiek számára
kötelezőnek számít az oltottság. Nem elegendő többé az egy adag vakcina: aki csak
egy oltást vett fel, ismét be kell oltatnia
magát, és az emlékeztető oltást is pótolni kell.
Az oltás vagy nem elegendő számú oltás nélkülieket egyszeri 100 euróval bírságolják
meg. Február közepétől az 50 év felettiek

(Juliska)

halálának

IMRÉRE, aki 4 hónapja hunyt el.
Gyászoló szerettei. (14696-I)

A marosvásárhelyi nyugdíjasok
figyelmébe!

Tudatjuk, hogy a korábban kiállított ingyenes nyugdíjasbérlet-igazolványok érvényessége meghosszabbodott Marosvásárhely önkormányzati testületének februári ülésszakáig. Addig a
nyugdíjasok továbbra is ingyen utazhatnak Marosvásárhely területén.
A Közszállítási Vállalat

Március 1-től kötelező
regisztrálni a virtuális
privát térbe (SPV)
2022. március 1-től a jogi személyiségű, egyesületi és egyéb, jogi személyiséggel
nem rendelkező adózók/kifizetők, valamint a szabadfoglalkozású egyének vagy
egyéni vállalkozó természetes személyek kötelesek a kérelmeket, okiratokat,
illetve egyéb dokumentumokat elektronikus úton eljuttatni a központi
adóhatósághoz.
Amennyiben az adózók/kifizetők a kérelmek, okiratok vagy egyéb iratok
továbbítása során nem tesznek eleget az elektronikus úton történő közlési
kötelezettségüknek, és azokat levélben nyújtják be a központi adóhatósághoz,
azokat nem veszik figyelembe.
A virtuális privát térbe (SPV) történő regisztrációval kapcsolatos további
információk a www.anaf.ro weboldalon találhatók, a következő linken:
https://www.anaf.ro/anaf/ANAF/servicii_online/inreg_pf_pj_spv. ”
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal kommunikáció-,
közkapcsolati és sajtószolgálata

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA
alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel.
0762-986-532. (22951-I)

munkát sem vállalhatnak oltás nélkül. Az oltási kötelezettség 28 millió ötven év feletti
olaszt érint.
Az ország határain eltörölték a belépők
tesztkötelezettségét, de az oltottsági vagy védettségi igazolás továbbra is kötelező.
Február 11-én újranyitnak a diszkók és
más szórakozóhelyek. A kormány ugyan eredetileg még meg akarta hosszabbítani a zárvatartásukat, de a kereskedelmi szektor a
közelgő Bálint-napra hivatkozva az újranyitás mellett érvelt – írta a La Repubblica napilap. (MTI)

„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek.”
Szomorú szívvel emlékezünk
id. KLÓSZ BÁLINT
ny. tanárra február 2-án, halálának második évfordulóján.
Aki ismerte, tisztelte, szerette, szenteljen egy percet emlékének. Isten áldja meg szép emlékét, békés nyugalmát szülőföldje csendjében.
Szerettei. (p.-I)

Február 2-a életünk legszomorúbb
napja.

„Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(Jn. 11,25)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SIKLÓDI LAJOS
folyó év január 17-én, életének
89. esztendejében elhunyt.
Drága halottunkat 2022. február
7-én 12 órai kezdettel a marosvásárhelyi katolikus temetőben a
református egyház szertartása
szerint helyezzük örök nyugalomra. Kérjük, aki virággal kíván
búcsúzni, csak egy szálat hozzon.
AZ IGAZNAK EMLÉKEZETE
ÁLDOTT! (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó barát,
BARTHA
született KATONA JOLÁN
életének 74. évében csendesen
megpihent.
Drága halottunkat 2022. február
2-án, szerdán 14 órakor kísérjük
utolsó útjára a mezőmadarasi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

Ezen a napon 24 éve búcsú nélkül
itthagyott drága gyermekünk,
BAKK JÓZSEF LORÁND.
Nyugodjál békében, drága lélek!
Szülei és a testvére, Andrea a családjával. (sz.-I)

„Csendben állok, emlékezem,
nem halt ő meg, még mindig él
nekem.
Messze ment, hol el nem érhetem.
Élete úgy múlt el, mint egy pillanat,
de emléke szívemben örökre megmarad.”
Fájó szívvel emlékezünk
FARKAS ILONÁRA
szül. Csiszér
halálának 6. évfordulóján.
Szerető férjed, gyermekeid, vejed, menyed és unokáid.
(14726-I)

Megtört szívvel, szomorúan tudatjuk, hogy a drága feleség,
édesanya, nagymama,
KELEMEN ERZSÉBET ÉVA
(született Keresztesi)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, após, testvér,
TUTSEK JÓZSEF
hosszú betegség után, január 30án, 71 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése február 2-án,
szerdán 13 órakor lesz a Nyár
utcai központi temetőbe.
Emlékét örökké őrzi gyászoló
családja: felesége, Elvira, fia,
Csongi, lánya, Kati, veje, Dávid,
húgai: Ildikó és Erika. (14731)

nőgyógyász-asszisztensnő
hosszas, gyötrelmes szenvedés
után, 2022. február 1-jén 7 óra 20
perckor elhunyt. Temetése 2022.
február 3-án de. 11 órakor lesz
római katolikus szertartás szerint
a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából.
Vigasztalanul gyászolja őt férje,

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj,
édesapa,
nagyapa,
testvér,
sógor, szomszéd,
SZAKÁCS MIKLÓS
életének 85. évében 2022. január
31-én
csendesen
elhunyt.
Nemes, jó szíve megszűnt dobogni, dolgos két keze megpihent.
Drága halottunkat 2022. február
3-án, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a székesi református temetőben.
A gyászoló család. (14742-I)

akinek a szívében örökre megmarad, és a rokonok, ismerősök.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

(14750-I)
Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szeretett
RACOŢI ECATERINA
91 éves korában eltávozott közülünk. Temetése 2022. február
2-án, szerdán 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi Kőtemplom temetőjében. Isten nyugtassa békében!
A gyászoló család. (14733-I)

Fájdalommal veszünk végső búcsút drága barátunktól,
dr. SIPOS LÁSZLÓTÓL,
Jedd község volt lakosától. Isten
nyugtassa békében! Balázs Csiki
János, valamint Tonica és családjuk. (14752-I)

Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint a szeretett személy
elvesztése. Osztozunk kolléganőnk, Zolyomi Melinda Imola fájdalmában, és
mély együttérzésünket fejezzük ki ezekben a
szomorú és fájdalmas percekben,
amikor
szeretett
ÉDESAPJÁTÓL
búcsúzik.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. A Gedeon Richter Románia Rt. munkaközössége.
(sz.-I)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel
februárra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére!
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között.
Várjuk Önöket!

